๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธานี โรงแรม S.D. AVENUE กรุงเทพมหานคร
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๓. ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
๔. ดร.กาพล วันทา
๕. ดร.คมศร วงษ์รักษา
๖. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
๗. นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
๘. นายพีระ พนาสุภน
๙. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๑๐. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
๑๓. อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น
๑๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๕. อาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
๑๖. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
๑๗. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๘. อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ
๑๙. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๒๐. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
๒๑. นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
๒. นางสาวฤทัย เช้าชื่น
๓. นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
๔. นางสาวนุธิดา ลายคล้ายดอก

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจ้งที่ประชุมว่า
มหาวิท ยาลั ย ได้รั บ หนั ง สื อ ลาออกจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ส นิ ท ชุ นดี อุป นายกท าหน้ าที่ แ ทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้ว ย
การประชุมสภามหาวิทยาลั ย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗ ระบุในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลั ยและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจมาประชุมได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
ที่ประชุมเลือก ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ เป็นประธานที่ประชุมโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน
ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากประธาน
ไม่มี
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กลุ่ มภาคอีส าน จึ งได้ใช้ โ อกาสนี้ จัดประชุ มอธิก ารบดีมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ทั่ ว ประเทศ เนื่องจาก มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่านที่ปรึกษาที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และบุคคลสาคัญอื่นๆ ได้มาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ก่อนการประชุมได้มีโอกาสหารืออย่างไม่เป็นทางการกับเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงได้นาเรียนสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยเกี่ ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีไปยัง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งทางเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ โดยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
เรื่องร้องเรียนไปสู่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเป็นจานวนมาก และแนวทางของกระทรวงกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยแก้ปัญหาเองและท่านได้ให้กาหนดนัดหมาย
ให้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสหารืออย่างไม่เป็นทางการกับที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ซึ่งปัจจุบันท่านทาหน้าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยนาเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่มาเป็น
เวลานาน และได้ เ รี ย นถามว่ า จะมี ท างออกอย่ า งไรหรื อ ไม่ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี ก ารใช้ ม าตรา ๔๔ หรื อ ไม่

๓
ซึ่งท่านได้แสดงความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นการทาหน้าที่
ตามกฎหมาย ทางออกทุกฝ่ายน่าจะได้มาหารือกัน ส่วนการใช้มาตรา ๔๔ ขณะนี้ยังไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ทา
หน้าที่เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอันเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากกรรมการ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ขอเสนอวาระจากกรรมการเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากเลขานุการ
ขอเพิ่มระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี ๒.๒.๑ พิจารณาเลือกอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และระเบียบวาระที่ ๒.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒.๓.๑ พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๒.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อานวยการกองกลาง ชี้แจงรายละเอียด เรื่องพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการ (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่า
๑) วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยื่ นแบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานทางวิ ชาการ เพื่ อขอก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว กาหนดให้ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
- ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี

๔
(เอกสารหมายเลข ๑)
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ได้ส่งผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้แก่
- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องบิดเกลียวเหล็กเส้น และ
- บทความทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของสภาวะการตัดเฉือนงานกลึงเหล็กกล้า
เครื่องมืองานเย็นด้วยเม็ดมีดคาร์ไบด์เคลือบด้วยไททาเนียมที่มีผลต่อความขรุขระของพื้นผิว
๒) การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการ (สายวิชาการ) ราย ว่าที่ ร้อยตรี
วสันต์ นาคเสนีย์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ตั้งแต่วันที่ ๑๑
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ส่งผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครบถ้วนสมบูรณ์
๓) วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕
มีผลบังคับใช้ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๑.๓ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และให้ใช้ความตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ สาระสาคัญตามประกาศ
ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
- ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
ร่วมด้วย คือ (๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (๒) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ (๓) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ และ ผลงานทางวิชาการสาหรับการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการทุกตาแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย
กรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
- สอดคล้องกั บ ศัก ยภาพหรื อทรั พยากรของแต่ ล ะพื้น ที่ เพื่ อก่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ละ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
- เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
- ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ
(เอกสารหมายเลข ๒)
๔) วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖
มีผลบังคับใช้ โดยให้ยกเลิกเงื่อนไขลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบ คือ (๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (๒) มีการวิเคราะห์

๕
หรือสังเคราะห์ และ (๓) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก ก.พ.อ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เงื่อนไขคุณภาพ
ทั้ง ๓ องค์ประกอบดังกล่าวเทียบได้กับคุณภาพในระดับดีมาก ประกอบกับผลงานทางวิชาการบางประเภทอาจ
ไม่สามารถมีครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (เอกสารหมายเลข ๓)
๕) วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทาหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖/๒๕๖๒ แจ้ง
ให้ ก.พ.อ. ทราบ พร้อมขอความเห็นชอบทะเบียนตาแหน่งผู้มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๔)
๖) วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ ลั บ
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๙๑๙๒ แจ้งมติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด เนื่องจาก งานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เครื่ อ งบิ ด เกลี ย วเหล็ ก เส้ น ซึ่ ง ได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ ประมวลบทความในการประชุ ม ทางวิ ช าการ
(Proceedings) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบทความก่อนนาไปเผยแพร่ จานวน ๙ คน เป็นบุคคล
ภายในสังกัดเดียวกัน จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด บุคคลดังกล่าวจึงมีผลงานเพียงประเภทเดียว
คือ บทความทางวิชาการ ๑ เรื่อง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ซึ่งทาให้ผลงานไม่ครบประเภท
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๗) วั น ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ห นั ง สื อ หารื อ ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๖/๙๗๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
บทความก่อนนาไปเผยแพร่ จานวน ๙ คน เป็นบุคคลภายในสังกัดเดียวกัน เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ.
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดลักษณะการเผยแพร่ โดยการนาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ซึ่ ง ภายหลั ง จากการประชุ ม ได้ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบทความน าไปรวมเล่ ม เผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) (เอกสารหมายเลข ๕)
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๖๔๔ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และได้กาหนดคานิยาม
ของ Proceedings หมายถึง หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติห รือนานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ทาหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อน
การเผยแพร่ คณะบรรณาธิการดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงวิชาการสาขาวิขานั้ นหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องจากหลาย ๆ สถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่าหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ แจ้งเวียนมาภายหลัง
จากที่การดาเนินการกาหนดตาแหน่ง ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจึงไม่ควรอยู่
ภายใต้บังคับใช้ ตามหนังสือฉบับดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๖)
๘) วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ ลับที่
ศธ ๐๕๐๙(๒)/๓๒๐๙ แจ้งมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มี ม ติ ยื น ยั น ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ทบทวน

๖
การดาเนิ น การแต่งตั้ง ว่าที่ร้ อ ยตรี ว สั น ต์ นาคเสนีย์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยบุคคลดังกล่าวยังมีบทความทางวิชาการอีก ๑ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาอิทธิพล
ของสภาวะการตัดเฉือนของงานกลึงเหล็กกล้าเครื่องมือเย็นด้วยเม็ดมีดคาร์ไบด์เคลือบด้วยไททาเนียมที่มีผลต่อ
ความขรุขระของพื้นผิว ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ หรือประกาศ ก.พ.อ.
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖
๙) วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ มอบฝ่ายเลขานุการทาหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความทางวิชาการ
ดังกล่าว ว่ามีทิศทางการศึกษา เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๑๐) หรือไม่
๑๐) วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งผลประเมินบทความ
ทางวิชาการว่ามีทิศทางการศึกษาด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและ
ส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๑๑) วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เห็นชอบผลการประเมินบทความทางวิชาการ ด้านทิศทางการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลงานทางวิชาการ ของ ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนี ย์ และเห็นสมควรให้กาหนดตาแหน่ง ว่าที่ร้อยตรีวสันต์
นาคเสนีย์ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ได้ไม่ก่อนวันที่ ๑๐
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติให้กาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
ข้าราชการพลเรือน (สายวิชาการ) ให้ดารงตาแน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากอธิการบดี
๒.๒.๑ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดว่าเนื่องจาก
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ส นิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ทาหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ล าออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทาให้ตาแหน่งอุปนายกว่างลง อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนด “ให้สภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

๗
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ” จึงเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเพื่อให้เกิดความชัดเจนร่วมกันถึงวิธีการเลือกที่ถูกต้องตาม
กฎหมายก่อนที่จะมีการลงมติเลือก จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ยินดีรับ
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม
๒.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๒.๓.๑ พิ จ ารณาแนวทางการปฏิบัติง านของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้า น
จอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กาพล วัน ทา ชี้แจงรายละเอียดโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิให้
การสนับสนุนว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สิ้นสุดวาระการดารง
ตาแหน่งแล้ว แต่ยังทาหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลากว่า ๕ ปี นั้ น เป็ น การปฏิบั ติต ามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ให้ นายก
สภามหาวิทยาลั ยหรื อกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติ ห น้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีนายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว และด้วยความตระหนักว่ามหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมี
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทาหน้าที่ตามที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หาใช่เป็นความต้องการส่วนบุคคลที่จะยังคงปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานานอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และอาจเป็นปัญหาต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร
ที่จะแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวให้กับหน่ วยเหนือได้รับทราบ และหาทางออกให้กับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
มติที่ประชุม อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มหาวิทยาลัยนาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้ านจอมบึ ง ผู้ ทรงคุณวุฒิ เสนอรั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการผ่ านเลขาธิการคณะกรรมการการ

๘
อุดมศึกษาเพื่อให้ทราบเจตนารมณ์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิได้ประสงค์ที่จะทอดเวลาการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ให้ เนิ่ นนานตามที่ มี ผู้ ตั้ งข้ อสั งเกต และขอแนวทาง
การดาเนินการเพื่อเป็นทางออกให้กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดร.สมศัก ดิ์ ดลประสิ ท ธิ์ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ขอลาออกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
นางสาวสมหญิง ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ผู้จดบันทึกและตรวจรายงาน
ผู้พิมพ์
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจรายงาน

