๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดรชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๖. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๗. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๘. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ กรรมการจากผู้บริหาร
๑๑. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
กรรมการจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๕. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๖. อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
๑๘. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดี
๑๙. นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
นิติกร
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
๒. นางสาวรพินท์นิภา สุขสวัสดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิติกร

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
ตามที่ อาจารย์ ดร.บุ ริ น ทร์ นริ น ทร์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ ป ระจ าแทนผู้ ที่พ้ น จากตาแหน่ งตามข้อบังคับ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และประธานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งได้ ป ระกาศผลการเลื อกตั้ งแล้ ว ผู้ ที่ ได้รับ การเลื อกตั้ งให้ เป็ น กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจาก
คณาจารย์ ป ระจ า ได้ แ ก่ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์เชาวลิ ต สมพงษ์ เจริญ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
๑) นายเรืองชัย เนตรปฐมพร แจ้ง ว่า การจัด งานเขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่
๑๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเครือข่าย ซึ่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมจัด ๒ กิจกรรม คือ จาหน่ายเสื้อเดิน การกุศลเพื่อสุขภาพ ตัวละ
๑,๐๐๐ บาท และจาหน่ายตุ๊กตาช้างมาสคอต เป็นของที่ระลึก ซึ่งบรรลุเป้าหมายทั้งสองกิจกรรม รายได้
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจัดเป็นทุนการศึกษา ส่วนหนึ่งนาไปส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
ที่ประชุมรับทราบ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ แจ้งว่าการจัดการงานเขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ ๓๑
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัว
นักวิ่งระยะ ๕๐ กิโลเมตร และระยะ ๓๒ กิโลเมตร และให้เกียรติร่วมวิ่งระยะ ๑๐ กิโลเมตร และขอขอบคุณ
อธิการบดีที่จัดบุคลากรช่วยงาน และสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ประชุมรับทราบ

๓
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
๑) ขอเพิ่ ม ระเบี ย บวาระ ในระเบี ยบวาระที่ ๒ เรื่อ งรับ รองมติที่ ป ระชุมสภามหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อวั น ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบี ยบวาระที่ ๕.๑.๑ พิ จารณาแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) แจ้งการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระ ที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ระเบียบวาระ ที่ ๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจาก
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาทั้ง ๓ คณะ ยังไม่ครบตามองค์ประกอบ คือ ผู้แทนคณาจารย์ประจาและ
อาจารย์พิเศษของทุกคณะ และผู้แทนของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมติที่ประชุมให้ มหาวิทยาลั ย
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง ดังนี้
คณะครุศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ มันยานนท์
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์ชนกพร ขาวคา
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา แคล้วเครือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจาหรือคณาจารย์พิเศษ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ นมรักษ์
ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้แก่ อาจารย์อภิเชษฐ์ ขาเลิศ
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒.๑ รับรองมติที่ประชุมการขอความเห็น ชอบมอบอานาจให้อธิการบดีเป็น ผู้รับ มอบอานาจ
ในการดาเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ ๒๗/๒๕๖๒ โดยการเวียนหนังสือ
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ศาลปกครองเพชรบุรีได้มีคาสั่งเรียกให้ทา
คาให้การ คดีหมายเลขดาที่ ๒๗/๒๕๖๒ ระหว่าง นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองเพชรบุรี กาหนดให้ทาคาให้การแก้คาฟ้องพร้อมด้วย
พยานหลักฐานยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนี้ และวันที่ครบกาหนดการทาคาให้การแก้คาฟ้อง
เป็นวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจาเดือนมิถุนายนไว้แล้วเป็นวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเกินระยะเวลาที่ศาลปกครองกาหนดให้
ยื่นคาให้การแก้คาฟ้องดังกล่าว จึงเป็น ความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการนาเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื ่อ พิจ ารณามอบอ านาจในการด าเนิน คดีป กครองแทนสภามหาวิท ยาลัย โดยการเวีย นหนัง สือ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง จึ งได้ จั ดท าหนั งสื อที่ อว ๐๖๓๕/ ว ๐๐๙๙ ลงวั น ที่ ๔ มิ ถุ น ายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ ขอความเห็ นชอบมอบอ านาจให้ อธิ การบดี เป็ นผู้ รั บมอบอ านาจในการด าเนิ นคดี ปกครอง
คดีหมายเลขดา ที่ ๒๗/๒๕๖๒ และให้มีอานาจดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยในการดาเนินคดีปกครอง
ในศาลปกครอง และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการหรือผู้ประสานงานคดีไปดาเนินคดี
แทนได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้กรรมการสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแบบขอความ
เห็นชอบและวิธีการที่กาหนดและส่งผลการพิจารณากลับสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : council_mcru@hotmail.com หรือถ่ายภาพแบบขอความเห็นชอบ
ส่งผ่าน Application Line กลุ่มสภามหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หากกรรมการ
ท่านใดไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาตามวันที่กาหนดไว้ ถือว่าให้ความเห็นชอบ
เมื่อครบกาหนดวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งแบบ
ตอบรับ จานวน ๑๖ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งผลการพิจารณา จานวน ๔ คน จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองมติ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบมอบอานาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นผู้รับมอบอานาจในการดาเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดาที่ ๒๗/๒๕๖๒ ระหว่าง
นายถาวร เส้งเอียด ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี และให้มีอานาจ
ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยในการดาเนินคดีปกครองในศาลปกครอง และให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง
ให้พนักงานอัยการหรือผู้ประสานงานคดีไปดาเนินคดีแทนได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๕
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลั ยมี มติรับรองมติที่ป ระชุม การขอความเห็น ชอบมอบอานาจให้
อธิการบดีเป็นผู้รับมอบอานาจ ในการดาเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดาที่ ๒๗/๒๕๖๒ โดยการเวียนหนังสือ
โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ๕.๑.๒ และ ๕.๑.๓
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุ ข ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจากระเบี ยบวาระทั้ งสาม จะเป็ น
ระเบี ยบวาระที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ ทางคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๓ พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม ดั งนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกชุด)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑.๒ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการปฏิบัติตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขดาที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด)
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ชดาทิพ ศุภสุ วรรณ รายงานว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่
๕/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลั ยได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของ
คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางให้ ได้ ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ตามคาพิ พากษา
ศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ บ.๑๖๖/๒๕๕๗ คดี ห มายเลขแดงที่ บ.๔๖๒/๒๕๖๑ แจ้งให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบ และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบแล้วนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหน้าในเรื่อง
การดาเนิ นการของคณะกรรมการเพื่อพิ จารณาแนวทางให้ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง ดังนี้

๖
๑) มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหารือไปยังสานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่บ้ านจอมบึ ง เพื่ อให้ เป็ น ไปตามคาพิ พ ากษาของศาลปกครองกลางเรีย บร้อ ยแล้ ว
รายละเอียดหนังสือหารือ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖/๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขณะนี้
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานเพิ่มเติม
ว่า สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับหนั งสือแล้ว ยังอยู่ระหว่าง
การพิจ ารณา จึ งรายงานสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ านจอมบึ ง เพื่ อ ทราบ (รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)
๒) สานักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือแจ้งว่า พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คดีให้ตามความ
ประสงค์แล้วเป็นคดีหมายเลขดา ที่ อบ.๗๐/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุด และศาลได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดี
ในฐานะคู่กรณี ในการอุทธรณ์ ทาคาแก้อุทธรณ์ ยื่นต่อศาลปกครองสู งสุ ด ศาลพิจารณาแล้ วมีคาสั่ งรับเป็ น
คาแก้อุทธรณ์รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อส ๐๐๒๗.๕/๘๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระบวนการ
ขั้ น ตอนต่ อ ไปหลั ง จากนี้ ศาลปกครองสู ง สุ ด จะด าเนิ น กระบวนการพิ จ ารณาและมี ค าพิ พ ากษาต่ อ ไป
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วง
๔.๑ เรื่องเสนอพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาประจาภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ชี้แจงรายละเอียดว่า ในภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน
ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๑ มีน ัก ศึก ษาส าเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต จ านวน ๕ คน และ
ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๕๔ คน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้ งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึ งเสนอให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัต ร
บัณฑิต จานวน ๕ คน และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๕๔ คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๕.๑.๑ พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญ สุข ชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่ นายสุรีย์ หรือจินตภาส์
พันธ์รักษ์ หรือ พันธ์พิรักษ์ ที่ ๑ นายชวน ภารังกูล ที่ ๒ นายสุทิน สนองผัน ที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองเพชรบุรี เป็นคดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ บ.๖/๒๕๖๒ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยผู้ฟ้องคดีได้ฟ้อง ขอให้ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุม เมื่อ วัน ที่ ๓๐ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในส่วนของการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคาพิพากษาให้
“เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด”
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้พิจ ารณาผลของคาพิพ ากษาในคดีดัง กล่ า วและมีม ติไม่อุท ธรณ์คาพิพ ากษาของศาลปกครองเพชรบุ รี
และเห็นว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีม ติไ ม่อุท ธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด และคาพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้อง
คดี (สภามหาวิทยาลัย) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกและรับรองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่คดีถึงที่สุด จึงมีผล และคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่ได้ดารงตาแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ความเห็นนี้อยู่บนหลักเหตุผลว่า การอุทธรณ์ จะต้องดาเนินการภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่มี
คาพิพากษา ซึ่งจะตรงกับภายในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหากไม่มีการอุทธรณ์ภายในกาหนด คดีจะ
ถึงที่สุดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์ และมีผลให้คาพิพากษามีผล
ดั งนั้ น ในการประชุ มครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สภา
มหาวิท ยาลัย จึง ได้มีม ติแ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีค ณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม คณบดีค ณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะครุศาสตร์ และได้มีการดาเนินการสรรหามาได้ระยะหนึ่ง
ต่ อ มามหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ รายงานจากงานวิ นั ย และนิ ติ ก ารตามบั น ทึ ก ข้ อ ความ
ฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายงานว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าวต่อศาลปกครอง
เพชรบุรี และศาลปกครองเพชรบุรี ได้ส่งให้ศ าลปกครองสูงสุดพิจ ารณารับอุท ธรณ์ เป็น คดีห มายเลขดา

๘
ที่ อบ.๑๐๖/๒๕๖๒ ทาให้คดีดังกล่าวจึงยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าคดียังไม่ถึงที่สุด เพราะมี
การอุทธรณ์ดังกล่าว จะต้องมีประเด็นพิจารณา ๒ ประเด็น คือ
๑) พิจารณาเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) พิจารณาการดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ รายอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
การดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภ สุวรรณ
(อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร) และการดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยมาเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) การมีมติไม่อุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดาที่ บ.๑๗/
๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากสภามหาวิทยาลั ย
เห็นว่าคาพิพากษาชี้ให้เห็นว่ากระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรดาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง กอปรกับ
ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากอธิบดีอัยการ สานักงานคดีปกครองเพชรบุรี
ที่ อส ๐๐๔๗๑/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งผลคดีศาลปกครองเพชรบุรี ให้ความเห็นไว้
ในตอนหนึ่งว่า พนักงานอัยการเห็นควรไม่อุทธรณ์คดี
๒) เรื่องการถึงที่สุดของคดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องเป็นผู้แพ้คดี และมีมติ
ไม่อุทธรณ์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ดังกล่าว สภาจึงมีความเห็น ว่า คดีจะถึงที่สุด
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะมีผลให้คาพิพากษามีผล
และคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ตามมติของผู้ ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่ได้ ดารง
ตาแหน่งคณบดี ตามคาพิพากษา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้นในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีของทั้งสามคณะ
ดังกล่าว เพราะเห็นว่าคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
๓) ข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ การอุ ท ธรณ์ ข องผู้ ฟ้ อ งคดี จากการได้ รั บ รายงานจาก
งานวิ นั ย และนิ ติ ก ารตามบั น ทึ ก ข้ อ ความฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึ งอธิก ารบดี ท าให้
มหาวิทยาลัยทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคาอุทธรณ์คดีดังกล่าว ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงศาลปกครอง
เพชรบุรี ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
รับอุทธรณ์ เป็นคดีหมายเลขดาที่ อบ.๑๐๖/๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๙
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ระเบีย บวาระที่ ๕.๑.๒ พิจ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ด้วยมี
ความเห็นบนหลักการที่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุด เพราะมีการอุทธรณ์ ทาให้คาพิพากษาจึงยังไม่มีผล อันมีผลให้คณบดี
คณะครุ ศ าสตร์ รายอาจารย์ ดร.เกรี ย งวุ ธ นี ล ะคุ ป ต์ คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ (อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร) และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ทั้งสามรายปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งคณบดีต่อไป
๕.๑.๒ พิ จ ารณาการมอบอานาจให้ บุ ค คลเป็ น ผู้ รั บ มอบอ านาจในการด าเนิ น คดี แ ทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายที่สามารถถูกฟ้องดาเนินคดีในศาลได้ เพื่อให้การดาเนินคดีของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ประสานงานด าเนิ น คดี จึ งสมควรให้ มี ก ารพิ จ ารณามอบอ านาจให้ บุ ค คลมี อ านาจด าเนิ น คดี แ ทนสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจให้
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และให้ผู้รับมอบอานาจมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการและผู้ที่ได้รับมอบหมายในคดีไปดาเนินคดีแทน
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้
๑) หากมีเรื่องเร่งด่วนต้องมีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่
สามารถเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยได้ ให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นผู้รับมอบอานาจแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และให้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจมอบอานาจ
ช่วงให้พนักงานอัยการและผู้ที่ได้รับมอบหมายในคดีไปดาเนินคดีแทน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้นาเสนอการ
ดาเนินการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒) หากมีเรื่องต้องมีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัย และสามารถ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาได้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจเป็นกรณี

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
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