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เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวว่าในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ในวันนี้
เป็นวาระสาคัญที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่สาคัญของมหาวิทยาลัย จึงมีข้อเสนอแนะในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีซึ่งเป็นตาแหน่งสาคัญในการดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่
การปฏิบั ติที่ สั มฤทธิ์ผ ลสู งสุ ด หน้ า ที่ห ลั กได้แ ก่ ด้านการเรียนการสอนคือการผลิ ตบัณฑิต ให้ มีประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด
ด้านการวิจัย ควรสนับสนุน การวิจัยของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ด้านบริการวิชาการ
ต่อสังคมควรมีผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่นการเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือ
ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารการศึกษา
(2) มีความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต้องพัฒนาคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถบริหารงานบุคคลในคณะให้เกิดความสามัคคีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อคณะอื่นและบุคคลภายนอก
(5) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้ ฝึกฝนพัฒนา
อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจาและต่อเนื่อง
(6) ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
(7) ผู้สมัครหรือบุคคลใกล้ชิดไม่ควรให้ร้ายผู้สมัครคนอื่น เนื่องจากกรรมการย่อมทราบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครโดยละเอียดแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปรายละเอียดการนาเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแผน
รายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริหารเงิน
ลงทุนของมหาวิทยาลัย พิจารณาเงินที่ครบกาหนดการฝากธนาคารไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ

๓

สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า การนาเงิน ไปลงทุนดังกล่าวควรให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อน และการนาเงินไปฝากลงทุนนั้นยังไม่มีรายละเอียดในการฝาก จึงเห็นควรให้
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหาข้อมูลเพิ่มเติม และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) นาข้อมูลด้านการนาเงินไปลงทุนแจ้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับความเห็น โดยมีข้อเสนอแนะให้เน้นหลักความระมัดระวัง
เป็นสาคัญ และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่า ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี
(2) การนาเงินไปลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับ
ข้อเสนอด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จานวน ๓ บริษัท (รายละเอียดตามบันทึกแนบ) และวงเงิน
ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริหาร เป็นเงินฝากประจาธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ๓๖ เดือน ซึ่งครบกาหนด จานวน ๓ กองทุน โดยนาเงินในส่วนของกองทุนคงเงินต้นทั้ง ๓ กองทุน ประเภท
ใช้ เ พี ย งดอกผล ให้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เป็ น ผู้ บ ริ ห ารเงิ น ลงทุ น ในลั ก ษณะลงทุ น ในตราสารหนี้ ๙๐
เปอร์เซ็นต์ และหุ้นทุน ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลสรุปรายละเอียดการนาเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี แล้ว มีประเด็น
สอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ตามที่ได้มีการเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ครั้งที่ 1/2558
ที่ประชุมสรุปว่า สาหรับเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ 8 มิถุนายน ให้นาฝากธนาคารไทยพาณิชย์
ระยะเวลา 4 เดือน หรือธนาคารกรุงเทพระยะเวลา 7 เดือน และสาหรับเงินที่ครบกาหนดอื่นๆ ให้กาหนดแนวลงทุน
ใหม่ และในการประชุมครั้งที่ 2/2558 มีการรายงานให้ทราบว่า เลือกลงทุนในธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว หมายความ
ว่าเงินที่จะนามาใช้สาหรับการกาหนดการลงทุนใหม่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 100 ล้านบาท แต่ที่
นาเสนอพบว่า มี เงิน 100 ล้านบาทของกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่นาไปลงทุ นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็ม เอฟ ซี ด้วย มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยนาไปฝากประจา 4 เดือน ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อครบกาหนด
ผลตอบแทนที่ได้ก็เข้ากองทุนเช่นเดิม ส่วนของเงินต้นได้เปลี่ยนไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร
(2) ไม่ได้มีการนาเสนอประเภทร้อยละ 90 และหุ้นทุนร้อยละ 10 เนื่องจากเกณฑ์บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ที่เสนอมาไม่มีในช่วงค่าของการลงทุน เป็นการบริหารกองทุนส่วนบุ คคล หากมหาวิทยาลัยต้องการ
แบบใดก็สามารถดาเนินการได้โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แล้ว นาเสนอเงื่อนไขใหม่ จึงนาเงื่อนไขใหม่มา
พิจารณาในลักษณะที่ผลตอบแทนใกล้เคียงกั นทั้งหมด และมีผลตอบแทนสูงกว่าเงิน ฝากประจา เนื่องจากเงินจากทั้ง
3 กองทุนเป็นเงินที่ใช้เพียงดอกผลจากเงินต้น และเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงมอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เป็นผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุ มมีมติว่าให้พิจารณาติดตามผลในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งสาม
บริษัทจะพยายามบริหารให้ดีที่สุดและการเลือกสัดส่วนของความเสี่ยงไม่สูง โดยจะนามารายงานให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบต่อไป
(3) เนื่ องจากค่าของเงิน ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึง มีข้อเสนอแนะคือ ควรลงทุน ที่ได้ประโยชน์คุ้มค่า
อาทิ การซือ้ อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปรายละเอียดการนาเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 20/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554
เรื่อง แต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้ มสุขวัฒน์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระดารง
ตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบ
วาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 นั้น
เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5
มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 2005/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1.1) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ”
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
(1.2) ประกาศฯ เรื่อง “การดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดย
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
(1.3) ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
(2) ดาเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1) การให้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่าง
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดขึ้น ปรากฏ
ว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจานวน ๓ ราย คือ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
2.2) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3) การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นาเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯและบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร์
2.4) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะครุศาสตร์
2.5) การพิ จ ารณากลั่ นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิ จารณากลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเรียงตามลาดับอักษร คือ
1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
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การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ฟั ง การน าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละซั ก ถามข้ อ มู ล จากผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี
คณะครุศาสตร์ ทั้ง 3 คน และได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดย
เปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่
18 ตุลาคม พ.ศ.2558
5.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 10/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระดารงตาแหน่ง 4 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการในวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น
เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอานาจ
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547
ข้อ 5 มหาวิ ทยาลั ย จึ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีค ณะวิ ทยาการจั ดการตามคาสั่ ง มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2006/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1) ประกาศฯ เรื่ อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
1.2) ประกาศฯ เรื่ อง “การดาเนินการสรรหาผู้ ส มควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
1.3) ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
(2) ดาเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1) การให้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯกาหนดขึ้น
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
3) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
2.2) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3) การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นาเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริญ ขอสละสิทธิ์
การเข้านาเสนอวิสัยทัศน์และรับการหยั่งเสียง จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จานวน ๒ ราย
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2.4) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
2.5) การพิจารณากลั่ นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง เรียงตามลาดับอักษร คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
2) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ฟั ง การน าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละซั ก ถามข้ อ มู ล จากผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี
คณะวิ ท ยาการจั ดการ ทั้ง 2 คน และได้ พิ จารณาโดยการลงคะแนนลั บจากคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และ
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
มติที่ประชุม
พ.ศ.2558

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
5.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
(1) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเหลือจ่ายจานวนหนึ่ง เนื่องจากดาเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มตามอัตราที่
ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ เหตุ เ พราะไม่ มี ผู้ ม าสมั ค รสอบ หรื อ มี ผู้ ม าสมั ค รสอบในปลายปี ง บประมาณ ท าให้ เ งิ น
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาให้ใช้จ่ายนั้นไม่สามารถใช้จ่ายได้หมด มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะนาเงินดังกล่าว
ทั้งหมดมาเก็บไว้ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยนาส่งเป็นรายไตรมาส ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินเข้า ไปในกองทุน
อีกส่วนหนึ่งเพื่อนามาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เงินประจา
ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
(2) มหาวิทยาลัยได้จัดทาร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว
(3) คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ
ว่ า ด้ ว ยกองทุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... และเห็ น ควรให้ แ ก้ ไ ขเป็ น ร่ า งระเบี ย บฯว่ า ด้ ว ยกองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และพิจารณาตรวจสอบสาระสาคัญของระเบียบดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... นาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
การพิจารณา
ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ข้อ 4 คาว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่จ้ างด้ว ยงบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากคานิยามคาว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย ” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายความรวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ซึ่งจากคานิยามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพื่อนาไปจ้างบุ คลากรแทนตาแหน่ง
ข้าราชการ เนื่องจากมีการยกเลิกตาแหน่งข้าราชการตั้งแต่ พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีอนุมั ติงบประมาณให้กรอบ
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อัตรากาลัง โดยให้สานักงบประมาณกระจายเงิน มหาวิทยาลัยไม่ได้จ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมีการนาไปใช้อย่าง
อื่นต้องคานวณใหม่
(2) ในข้อ 9 (1) เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป คือเงินที่หัก 0.2 จาก
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินเหลือจ่ายจากการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ควรระบุจานวนที่ชัดเจน เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเป็นงบบุคลากรไม่สามารถเปลี่ยนหมวดไปใช้อย่างอื่นเพราะผิด
กฎหมายงบประมาณ จึงควรกาหนดบทเฉพาะกาลให้รวมการใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเทอมบุตรได้
เช่นเดียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 เนื่องจากไม่ได้ระบุอยู่ในร่างระเบียบดังกล่าว
(3) มีกรณีข้อคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่ มีสถานะโสด ไม่มีบุตร หรือไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งเห็นว่า
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการเท่าที่ควร เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจานวน 0.2 เปอร์เซ็นต์ทุกปีเช่นกัน
(4) ควรนาดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีจากกองทุนเงิน 100 ล้านบาทมารวมเป็นกองทุนเดียวเพื่อ จะได้
จัดสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น
(5) เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ ระเบียบว่ าด้วยกองทุนและการบริหารงานบุคคลค่อนข้างมาก
และมีความซ้าซ้อนกันอยู่ การร่างข้อบังคับหรือระเบียบใหม่ต้องคานึงถึงข้อบังคับหรือระเบียบเดิมด้วยเพื่อความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันกับเจตนารมย์เดิม
(6) ควรจัดระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่โดยจัดจ้างในเงินงบประมาณแผ่ นดินให้ครบก่อน
เพื่อให้ทราบถึงจานวนอัตราที่ต้องการจ้างเพิ่ม และทราบจานวนเงินเหลือจ่ายที่ชัดเจน เพื่อนามาใช้เป็นสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(7) ควรจั ด ท าประกั น ชี วิ ต ให้ แ ก่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น รายบุ ค คลจะคุ้ ม ค่ า กว่ า การจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล
(8) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 โดยแก้ไขเป็น
ฉบับที่ 2 แล้วเพิ่มกองทุนจากเงินเหลือจ่ายจากบุคลากรงบประมาณเงินอุดหนุนเข้าไปด้วย
(9) เห็นควรมอบคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร นิติกร ร่วมกับ
พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย น ากลั บ ไปพิจ ารณาศึก ษารายละเอี ยดข้อ มูล เพื่ อความชั ดเจนและเป็น มาตรฐานเดีย วกั น
เพื่อประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร
นากลับไปพิจารณา และให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯดังกล่าว แล้วจึงนามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
5.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจ้างบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการพื้นฐาน กลุ่มงาน
สนั บ สนุ น กลุ่ มงานช่าง และกลุ่ มงานเทคนิคพิเศษ และเห็ นควรให้ มีระเบียบบริห ารงานบุคคลส าหรับบุคคลกลุ่ ม
ดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้จัดทาร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ในการ
บริ ห ารงานบุ คคล และเพื่อให้ เกิดความมั่นคงในตาแหน่งงาน โดยจะมีการจัดทาคาสั่ งจ้างระยะยาวหากผ่ านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรก และจะมีบัญชีเงินเดือนในอัตราเช่นเดียวกับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ
ร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้ าง พ.ศ. .... ดังกล่าว โดยการปรับแก้จากระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการและ
เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้การจัดทาร่างระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยฝ่ายเลขานุการได้นาร่าง
ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน 2558
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การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการจัดทาร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง เพื่อเป็นการ
สร้างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในตาแหน่งงานของลูกจ้าง จึงเห็นสมควรอนุมัติ
(ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕8
เลขานุ ก ารฯ แจ้ ง นั ด ก าหนดการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 10/๒๕๕8 ในวั นพฤหั ส บดี ที่
22 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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