การประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 5.1 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 20/2554 ลงวั น ที่ 22
กันยายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒ น์ ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระดารงตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ในวันที่
17 ตุลาคม 2554 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารสรรหาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและต่ อ เนื่ อ ง
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
และวิธี การสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 มหาวิ ทยาลั ย จึ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2005/2558 สั่ง ณ วันที่ 27
กรกฎาคม ๒๕๕๘
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 ประกาศฯ เรื่ อง “การสรรหาบุค คลเพื่ อแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง คณบดี
คณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
1.2 ประกาศฯ เรื่อ ง “การด าเนิ น การสรรหาผู้ ส มควรด ารงตาแหน่ง คณบดี
คณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
2. ดาเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1 ก า ร ใ ห้ เ ส น อ ชื่ อ ผู้ ส ม ค ว ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ค ณ บ ดี ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจานวน ๓ ราย คือ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3 การให้ ผู้ ได้ รั บการเสนอชื่ อ น าเสนอวิ สั ยทั ศน์ ต่ อคณะกรรมการสรรหาฯ
และบุคลากรของคณะครุศาสตร์
2.4 การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะครุศาสตร์
2.5 การพิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิ จ ารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเรียงตามลาดับอักษร คือ

1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ จานวน 1 คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 5.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 10/2554 ลงวั น ที่ 22
กันยายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โดยมีว าระด ารงตาแหน่ ง 4 ปี ตั้ งแต่ วันที่ 1 ตุล าคม 2554 เป็นต้ นมา และอาจารย์ ดร.ไพฑูร ย์
มากสุข จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการในวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น
เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2006/2558 สั่ง ณ วันที่ 27
กรกฎาคม ๒๕๕๘
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 ประกาศฯ เรื่ อง “การสรรหาบุค คลเพื่ อแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
1.2 ประกาศฯ เรื่อ ง “การด าเนิ น การสรรหาผู้ ส มควรด ารงตาแหน่ง คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ 11
กันยายน 2558
1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
2. ดาเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1 การให้ เ สนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
3) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3 การให้ ผู้ ได้ รั บการเสนอชื่ อ น าเสนอวิ สั ยทั ศน์ ต่ อคณะกรรมการสรรหาฯ
และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทัง้ นี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ปรียานุช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ ขอสละสิทธิ์การเข้านาเสนอวิสัยทัศน์และรับการหยั่งเสียง จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จานวน ๒ ราย
2.4 การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ

2.5 การพิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิ จ ารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง เรียงตามลาดับอักษร คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
2) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ จานวน 1 คน เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ในปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มี เ งิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเหลือจ่ายจานวนหนึ่ง เนื่องมาจากดาเนินการจ้างพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ตามอั ต ราที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ งบประมาณ เหตุ เ พราะไม่ มี ผู้ ม าสมั ค รสอบ
หรื อ มี ผู้ ม าสมั ค รสอบในปลายปี ง บประมาณ ท าให้ เ งิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ม าให้ ใ ช้ จ่ า ย นั้ น
ไม่สามารถใช้จ่ายให้หมดได้ มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะนาเงินดังกล่าวทั้งหมดมาเก็บไว้ในกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนาส่งเป็นรายไตรมาส และโดยมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินเข้า ไปในกองทุน
อีกส่วนหนึ่งเพื่อนามาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ
เช่น เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
การดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยได้จัดทาร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
และขอความอนุ เ คราะห์ ค ณะกรรมการด้ า นกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาตรวจสอบ
ร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบร่าง
ข้อ บั ง คับ ฯว่า ด้ว ยกองทุ น พนั กงานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. .... และเห็ นควรให้ แ ก้ไ ขเป็ นร่ างระเบีย บฯ
ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และพิ จารณาตรวจสอบสาระสาคัญของระเบียบดังกล่าว
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และการด าเนิ น งาน
ของมหาวิทยาลัย
3. ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) ระเบียบว่ าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30
กันยายน พ.ศ.2558
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มั ติ (ร่ า ง) ระเบี ย บฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจ้างบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการ
พื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ และเห็นควรให้มีระเบียบบริหารงาน
บุคคลสาหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้จัดทาร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... ขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในตาแหน่งงาน โดยจะมี
การจัดทาคาสั่งจ้างระยะยาวหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรก และจะมีบัญชีเงินเดือน
ในอัตราเช่นเดียวกับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
การดาเนินการ
มหาวิทยาลั ยได้ขอความอนุเคราะห์ ให้ คณะกรรมการด้ านกฎหมายของมหาวิทยาลั ย
พิ จ ารณาตรวจสอบร่ างระเบี ย บฯว่ าด้ ว ยลู กจ้ า ง พ.ศ. .... ดั งกล่ าว โดยการปรั บ แก้ จากระเบี ยบฯ
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการและเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้การจัดทาร่างระเบียบดังกล่าว
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยฝ่ายเลขานุการได้นาร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... นาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30
กันยายน 2558
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มั ติ (ร่ า ง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้
ครั้งที่
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

