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เริ่มประชุมเวลา ๑0.00 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการครบวาระการดารงตาแหน่ง ของนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 จึงต้องมีการสรรหา
กรรมการใหม่โดยดาเนินการตามข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
และข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ก าหนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2558 ในวั น พฤหั ส บดี ที่
2 เมษายน พ.ศ.2558
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง การประชุ ม วิ ส ามั ญ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เนื่องจากมีวาระการประชุมสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนในการพิจารณาอนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) การพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562
(2) การพิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
(3) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ
จึงขอกาหนดนัดประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปสู่
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ และได้ มี ก ารประชุ ม เรื่ อ งนี้ ไ ปแล้ ว เมื่ อ ประมาณ 3 ปี ที่ ผ่ า นมา โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและมีการประชุมพิจารณาหลายครั้ง ขณะนี้รัฐบาลมีการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว
5 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร คาดว่ากาลั งจะอนุมัติอีก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
จะทาให้การบริหารงานมีความสะดวกและคล่องตัวในหลายประการทั้งด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการเงิน
จึงขอให้นาเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย ในการดาเนินการนา
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการเดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัย
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้คณะกรรมการฯได้ ติดตามความ
คืบหน้าในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสมอย่างเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
(1) หน้า 8 วาระที่ 5.2 มติที่ประชุม บรรทัดสุดท้าย แก้ไขเพิ่มเติมจากคาว่า “โดยมีเงื่อนไขให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนากลับไปแก้ไข” เป็น “โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย น ากลั บ ไปพิ จ ารณาเพื่อ ความรอบคอบ หากมี ก ารแก้ ไขในสาระส าคั ญ ให้ ปรั บ แก้ไ ขแล้ ว
จึงนาเสนอสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ตามที่ได้มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลขึ้น เพื่อยกร่ างข้อบั งคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับ ฯ ว่าด้ว ยพนักงานมหาวิทยาลั ย
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว
และมีการปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วนโดยจาเป็นต้องเพิ่มองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไป
ร่ ว มด้ ว ย คณะกรรมการด้ า นกฎหมายจึ ง เห็ น ควรให้ ย กร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ได้มี
มติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ฝ่ ายเลขานุ การได้ดาเนิ น การจัด ทา ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ว ย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม
พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2556
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ดาเนิ น การตามขั้น ตอนการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ โดยให้ เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้ าฯถอดถอน
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากการดารงตาแหน่งอธิการบดีก่อน หลังจากนั้นจึงจะดาเนินการเสนอเรื่อง
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อไป พร้อมกันนี้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยให้ดาเนินการตามหลักกฎหมายที่กาหนดและตามแนวปฏิบัติ ในหนังสือของสานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ก รณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ม ติ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยเพิ่มข้อความให้เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯถอดถอนรองศาสตรจารย์
ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย พร้อมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่จะเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 จึงนา
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ป ระชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เข้าสู่
การพิจารณารับรองเพื่อแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ ถอดถอนต่อไป
การพิจารณา
ที่ป ระชุ ม ได้ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตถึ ง วั น ที่ ของการให้ เ สนอเรื่ องเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ถอดถอน
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย คือนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจกระทบต่อการใดทีผ่ ู้นั้นปฏิบัติไปขณะดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือไม่ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้นาเสนอในประเด็นดังกล่าวว่าเนื่องจากมีกฎหมายรองรับไว้คือมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งบั ญญัติไว้ ว่า “ถาปรากฏภายหลั งวาเจาหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอานาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้น
ตองพนจากตาแหนง การพนจากตาแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู นั้นไดปฏิบัติไปตามอานาจหนาที่”
และผู้ที่สามารถลงมติเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวได้คือกรรมการที่มีรายชื่อ เข้าร่วมประชุ มในรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 จานวน 19 คนเท่านั้น
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ของการแก้ ไ ขรายงานประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้ งที่ 11/2556 เมื่อวัน ที่ 14 พฤศจิ กายน พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการปฏิ บัติตามคาแนะนาของผู้ มีอานาจหน้า ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง จึงเห็นชอบให้เพิ่มข้อความ “...และให้
เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ.2555”
อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ได้กล่าวในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตนเองไม่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม
ในคราวดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ส อบถามถึ ง ความคื บ หน้ า ของคดี ค วามระหว่ า งสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองและยัง
ไม่มีการนัดพิจารณาครั้งแรก หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ การขอแก้ ไ ขมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2556 โดยเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ
ในข้อ (1) “...และให้เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555”
5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามตาแหน่ง
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 30/2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในค าสั่ ง ดั ง กล่ า วได้ ร ะบุ ชื่ อ บุ ค คลทั้ ง หมด 25 คน และ
ในจานวนนี้มี 6 คน ได้รับการแต่งตั้งตามตาแหน่ง ได้แก่
(1) ผู้อานวยการเขตธนบุรี
(2) ผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ
(3) นายกองค์การบริหารนิสิต
(4) ประธานสภานิสิต
(5) นายกองค์การบริหารนักศึกษา
(6) ประธานสภานักศึกษา
เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ได้มาโดยตาแหน่ง
ดังกล่าวมาโดยตลอด จึงทาให้เกิดปัญหาในการประชุม เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการฯเป็นไปอย่างสะดวกและ
ต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจากตาแหน่งดังกล่าว
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น หลากหลาย สรุ ป ได้ ว่ า ในประเด็ น ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการสรรหากรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ยได้มีการพิจารณาเช่นกัน โดยมีความเห็นว่าตาแหน่ง
ผู้อานวยการเขตธนบุรีและผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือไม่ ได้ปรากฏในข้อบังคับฯว่าด้วยองค์ประกอบ
จานวน คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 จึง แต่งตั้งโดยระบุตาแหน่งไม่ได้
หากเห็นชอบตามที่เสนอมาจะเป็นการกระทาที่นอกเหนือข้อบังคับฯ เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ และหากมีการ
แก้ไขข้อบังคับฯ ควรมีการพิจารณาถึงประเด็นในส่วนที่เป็นกรรมการโดยตาแหน่งจากนิสิตนักศึกษาที่มีจานวนมากเกิน
ความจาเป็นด้วย ทั้งนีก้ ารแก้ไขข้อบังคับฯจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มติที่ประชุม รับทราบ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามตาแหน่ง และให้
น าข้ อ บั ง คั บ ฯว่ า ด้ ว ยองค์ ป ระกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหากรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ไปพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม
5.3 การเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น กรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มาตรา 17 และมาตรา 65/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
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สถาบั น อุด มศึก ษา พ.ศ.2547 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2551 และข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
เพื่อให้การให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3 (5) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา ตาม
ข้ อ 3(6) ของข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558 สภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 จึงพิจารณาเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกกันเองจานวน 1 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
โดยคัดเลือกกันเองจานวน 1 คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
การพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าพิจารณาแล้ วเห็น สมควรให้ อาจารย์พิบูล ย์ วิฑูรย์ปัญญากุล เป็นกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลั ย
จากคณาจารย์ประจา
มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ บู ล ย์ วิ ฑู ร ย์ ปั ญ ญากุ ล เป็ น กรรมการ บริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย
จากคณาจารย์ประจา
5.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการดารงตาแหน่งฯ คราวละ 2 ปี ในวันที่ 20 มีนาคม
2558 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามสาระสาคัญใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 20 วรรคสอง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และ
ข้อ 7 (2) โดยมหาวิทยาลัย ฯ ได้ ออกคาสั่งที่ 386/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
เพื่อดาเนิ น การสรรหากรรมการสภาวิช าการทั้งในส่ ว นที่มาจากผู้ บริห ารและคณาจารย์ประจา และในส่ ว นที่มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และออกประกาศฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบในการดาเนินการ
สรรหา ได้แก่ ประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารเลือ กกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจา และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิช าการผู้ทรงคุณ วุฒิจาก
บุคคลภายนอก พร้อมทั้งได้จัดทาปฏิทินการดาเนินการสรรหาดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ บริหารและคณาจารย์ประจาของคณะต่างๆ/บัณฑิต
วิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจาคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยเรียกประชุมคณาจารย์ประจา เพื่อให้มีการคัดเลือก
ผู้บริหารและคณาจารย์ประจาของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ
(2) การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดาเนินการโดยคณาจารย์ประจา
ของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากนั้นคณบดีและคณะกรรมการประจา
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงลาดับรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่ง
มายังคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทาเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่
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ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอก
ต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ แล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้ง กรรมการ
สภาวิช าการจากผู้ บริ หารและคณาจารย์ ประจา และกรรมการสภาวิชาการผู้ ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา โดยมีประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
(1) การที่สภามหาวิทยาลัยจะสามารถคัดสรรจากรายชื่อที่คณะเสนอมาได้นั้น ควรมีรายชื่อมากกว่า
1 คนจากแต่ละคณะ เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้กาหนดให้คณะสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน 3 คน
(2) ควรมีการระบุ รายละเอียดของการทางานประกอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาเป็นกรรมการสภา
วิชาการได้รับทราบ
(3) ให้ พิจ ารณาปรั บ แก้ ข้อ บัง คั บฯ เกี่ ย วกั บการสรรหาสภาวิ ช าการในส่ ว นของผู้ ดารงต าแหน่ ง
กรรมการสภาวิช าการจากผู้ ทรงคุณวุฒิ จ ะต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจา ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐ
ในมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจา ประกอบด้วย
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
(5) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย
(1) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
(3) ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
(4) นายประวิน พัฒนพงษ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์
5.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู และอาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามลาดับ
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
(ฉบั บที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย อาศั ย อ านาจตามสาระใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
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(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
นาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
(4) มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
(4.1) อาจารย์ ดร.พงศ์ รั ศ มิ์ เฟื่ อ งฟู เสนอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
(4.2) อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์
นาถรังสรรค์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน
2557
มติที่ประชุม (1) อนุ มัติแต่งตั้ ง ให้ อาจารย์ ดร.พงศ์รั ศมิ์ เฟื่อ งฟู ดารงตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
(2) อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
5.6 โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
สรุปเรื่อง
ศูน ย์ ก ารศึก ษานอกที่ตั้ งสระยายโสม จังหวัดสุ พ รรณบุ รี ได้ จัดประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
โครงการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องการปรับ แผนการดาเนินงานใหม่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจานวน
120 ล้าน และได้นาแผนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเข้าเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2558 วั น พฤหั ส บดี ที่ 26 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ทยาลั ย
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
ครั้งที่ 2 และการปรับแผนการดาเนินงานใหม่ในงบประมาณจานวน 120 ล้าน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558

การพิจารณา
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ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งสระยายโสมควรมีการวางแผนการทางานให้ชัดเจน และหากในอนาคตมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ควรใช้
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดินและควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอนควรมีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ซง่ึ เป็นที่นิยมในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย
มติที่ประชุม

(1) รับทราบ รายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
(2) อนุมัติ การปรับแผนการดาเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจานวน 120 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันพฤหัส บดีที่ 16
เมษายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 กาหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558
เลขานุ ก ารฯ แจ้ ง นั ด ก าหนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1/2558 วั น พฤหั ส บดี ที่ 2 เมษายน
พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑2.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

๑๐

