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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-document)
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบ E-document ผ่านการใช้งาน Tablet ควรมีการจัดเก็บกฎหมายและข้อมูลเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ย วข้องกับ การประชุม เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึก ษาธิการ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเอกสารระเบียบวาระการประชุมบันทึกลงใน
Tablet เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และมอบ Tablet ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนากลับไปศึกษาวิธีการ
ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะด้านของสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ การควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่มีความหลากหลาย แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงมีความจาเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการประชุมแต่ ละครั้ง
โดยเฉพาะผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการเงิ น และงบประมาณ เนื่ อ งจากสภามหาวิ ท ยาลั ย สามารถ แต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้จานวน 11 ท่าน ไม่สามารถแต่งตั้งอีกได้ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นที่ปรึกษา
ให้คาปรึกษาเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ให้คาแนะนาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอแนะว่าควรมีการจัดทา TOR (Term of Reference) ก่อน โดยจะกระทาได้
เมื่อมีอธิการบดีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว

๓

๑.๓ การศึกษาดูงาน การประชุม การอบรมเพิ่มเติมความรู้
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความรู้ทั้งในด้านการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยและด้านการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แตกต่ า งกัน ออกไป การศึก ษาหาความรู้เ พิ่ ม เติม เพื่ อ น ามาใช้ ในการพัฒ นากิ จการสภา
มหาวิทยาลัย สามารถศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาภายในประเทศ เช่น สถาบันคลังสมอง
แห่งชาติมีการจัดอบรมในระยะสั้นและระยะยาว เรื่องธรรมาภิบาลซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศเป็น
ผู้บรรยาย และการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมมาธิ ร าช และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 4
มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดที่เมืองทองธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาหลายท่านได้เข้าร่วมเช่นกัน การศึกษาในต่างประเทศ โดยการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เช่น ยุโรป อเมริกา ที่มีการบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัย ที่ดี ใช้ระยะเวลา 5 วัน แบ่ง ออกเป็น 3 วันแรก
เข้า ร่ ว มประชุม ศึกษาดู ง าน ต่อ มาเป็ น การประชุมระดมสมองของคณะกรรมการเพื่อพิ จารณาถึงการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และวันสุดท้ายเป็นการชมสถานที่ จะทาให้ได้ข้อมูลหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารสภามหาวิทยาลัย
การอุดมศึกษา และหลักสูตร เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๐ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วมีการแก้ไขดังนี้
(1) หน้ า 6 วาระที่ 3.1 ในส่ ว นของการพิจารณา จากคาว่า “คานวณค่า FIES” แก้ไขเป็ น
“คานวณค่า FTES”
(2) หน้า 7 วาระที่ 3.2 ในส่วนของมติที่ประชุมให้เพิ่มเติมส่วนท้ายของมติที่ประชุม ดังนี้ “และ
ให้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง”
(3) หน้ า 10 วาระที่ 5.1 ในส่ วนของมติที่ประชุมให้ เพิ่มเติมส่ ว นท้ายของมติที่ประชุมดังนี้
“และให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานและด าเนิ น งานให้ ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง รายงานความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น งานต่ อ
สภามหาวิทยาลัย”
(4) หน้า 13 วาระที่ 5.4 แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(4.1) ในส่วนของการพิจารณา ใน (1) นั้น มีข้อมูลไม่ครบถ้วน จากข้อความ “อาจเกิด
ปัญหาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพครูและบัณฑิตวิทยาลัย ” ควรเพิ่มเติม
ข้อความให้มีความสมบูรณ์เป็น “อัตรากาลังของบัณฑิตวิทยาลัยที่เสนออัตรากาลังนั้นซ้าซ้อนกับคณะ เพราะว่า
อาจารย์ในแต่ละคณะมีส่วนมาช่วยสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการตั้งอัตรากาลังตรงนี้อาจมี
ปัญหาเรื่องความซ้าซ้อน และอาจเกิดปัญหาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาชีพครู และบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องจัดทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจึงจะสามารถ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้”

๔

(4.2) ในส่ ว นของมติที่ประชุม ให้ เพิ่มเติมตัว เลขและรายละเอียดของการอนุมัติให้
ครบถ้วนชัดเจน โดยแก้ไขเป็น “อนุมัติ กรอบอัตรากาลังสายวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
โดยมีกรอบอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการเพิ่มใหม่ประจาปีงบประมาณ 2558 – 2561 รวมจานวน 610 อัตรา"
(5) หน้า 13 วาระที่ 5.5 ในส่วนของมติที่ประชุม ให้เพิ่มเติมตัวเลขและรายละเอียดให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยแก้ไขเป็น “อนุมัติ การเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนสาหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2557”
มติที่ประชุม
และข้อ (5)

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๗ ตามที่ได้มีการแก้ไขข้อ (1) ข้อ (2) ข้อ (3) ข้อ (4)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๕.๑ กรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0509(5).6/ว1086 ลงวั น ที่ 5 กั น ยายน พ.ศ. 2556 ขอให้ ม หาวิ ทยาลั ย ดาเนิน การจั ดท ากรอบ
อัตรากาลังสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 เพื่อ สกอ. จะใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทาแผนเพื่อขอกรอบอัตรากาลังใหม่เพิ่มเติม ต่อไป
กองบริ ห ารงานบุ คคล ส านักงานอธิการบดี ได้ขอความร่ว มมือหน่ ว ยงานต่างๆจัดส่ งรายชื่อ
คณะทางานและได้แต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่งที่ 690/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทากรอบอัตรากาลัง
สายสนับสนุน ระยะสี่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 และได้ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทากรอบ
อัตรากาลั งบุ คลากรสายสนับ สนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ.
2557 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการวิเคราะห์ภาระงานมาให้ความรู้และแนวทางในการวิเคราะห์ภาระงาน
สาหรับการดาเนินงานได้วิเคราะห์ภาระงาน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ภาระงานตามที่ สกอ.
กาหนด ทั้งนี้แผนอัตรากาลังสายสนับสนุนฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสาคัญ ต่อไปนี้
(1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง (สายสนับสนุน)
(2) กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมี
(3) อานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ
(4) การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการกาหนดตาแหน่งบุคลากร
(5) การวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานต่างๆ

๕

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรี รั ตน์ กล่ าวเพิ่มเติมว่า มีเอกสารประกอบวาระการประชุม
มีสองส่วน ได้แก่ในเล่มระเบียบวาระการประชุม หน้า 23-27 และเอกสารนอกเล่มคือการวิเคราะห์ภาระงานและ
การสรุปโครงสร้างกรอบอัตรากาลัง ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ ปรับส่วนงานของมหาวิทยาลัย คือจัดตั้งกอง 2 กอง
และหน่วยงานในระดับสานัก โดยจัดตั้งคณะกรรมการในแต่ละหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ภาระงานเพื่อตั้งกรอบใน
การทางาน 2 ส่วน 1) คือ การนาอุปกรณ์ไอทีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทางานของบุคลากร เมื่อภาระงานซ้าซ้อน
จะถูกพิจารณาตัด โดยเน้นการจ้างเหมาบริการมากกว่าการจัดตั้งอัตรากาลัง 2) อัตราส่วนระหว่างสายงานวิชาการ
กับสายสนับสนุนคือ 1 ต่อ 0.5 และนาข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มี มติเห็นชอบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 โดยกรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมี ประจาปีงบประมาณ
2558-2561 จานวนที่ต้องการเพิ่มรวมแล้ว 212 คน
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า
(1) ไม่มีสานักวิชาการ จึงทาให้ไม่มีความชัดเจนเรื่องการพัฒนาคณาจารย์ การพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนตาราวิชาการ เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลในสายงานทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ชี้แจงว่างานวิชาการได้ระบุในงานของทุกคณะแล้ว
(2) กองพัฒนานิสิตนักศึกษา สังกัดสานักงานอธิการบดี และสานักกิ จการนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็น
งานพัฒนานิสิตนักศึกษาเช่นเดียวกัน มีการทางานซ้าซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าการที่กองพัฒนา
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการสามารถ ขึ้ น สู่ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองได้
แต่โดยทางปฏิบัติสานักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแล
(3) กรอบอัตรากาลังบุคลากรควรมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ซึ่งต้องทาการวางโครงสร้างระยะยาวต่อไปในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าการทากรอบอัตรากาลังต้องกาหนด
ในแผนกลยุทธ์ด้วย
(4) หน่วยงานในสังกัดอธิการบดี ฝ่ายยานพาหนะยุบรวมกับกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีภาระงานหลากหลาย จึงเห็นควรตั้งกองยานพาหนะ
มติที่ประชุม เห็น ชอบ กรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมี
กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมีประจาปีงบประมาณ 2558 – 2561 จานวน 481 อัตรา
๕.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร. วิ โ ฬฏฐ์ วั ฒ นานิ มิ ต กู ล น าเสนอที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้
(๑) มีคณาจารย์จานวน 2 ท่านจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
(๑.๑) อาจารย์ ดร.นภาพร แก้วดวงดี
เสนอขอในสาขาวิชา
ชีววิทยา
(1.2) อาจารย์วรพันธ์
บุญชัย
เสนอขอในสาขาวิชา
ชีววิทยา
(2) การขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ทั้ ง 2 ท่ า นดั ง กล่ า วในข้ อ (๑)
ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๔ ภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ , (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ ,
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(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแ ต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ
(3) มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการ เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ ในการประชุมครั้งนี้ ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้
(๓.๑) อาจารย์ ดร.นภาพร แก้วดวงดี พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๖
(๓.๒) อาจารย์วรพันธ์ บุญชัย พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๖
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า ในระเบียบวาระการประชุมหน้าที่ 19
ข้อ 2 ควรมีการแก้ไขเป็น “เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการได้นาผลการประเมินดังกล่าวเข้าสู่
ที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เพื่อเสนอให้สภาวิชาการ
รับทราบ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ต่อไป”
มติที่ประชุม
(1) อนุ มั ติ ใ ห้ อ าจารย์ ดร.นภาพร แก้ ว ดวงดี ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.นภาพร แก้วดวงดี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2556
(2) อนุมัติให้ อาจารย์วรพันธ์ บุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์ บุญชัย
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 26 กันยายน 2556
๕.3 ผลการประเมินผลงานวิชาการ ในการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล นาเสนอที่ประชุมเรื่องผลการประเมินผลงาน
วิชาการ ในการขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร เธียรหิ รัญ จัดส่ งผลงานทางวิช าการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ดังกล่าวในข้อ 1 ดาเนินการตามสาระ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบั บที่ 9) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจ
ตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(3) คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิช าการได้ด าเนิน การตามสาระส าคัญ ใน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารพิจ ารณาแต่ง ตั้ง บุค คลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ภายหลั งจาก
ดาเนินการแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานของผู้เสนอตังกล่าวไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารลับ)
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(4)มหาวิ ท ยาลั ย น าผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 17 เมษายน 2557
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า
(1) ควรสรุปเรื่องการดาเนินการ และควรกล่าวถึงหลักเกณฑ์ว่าได้มีการดาเนินการอย่างไรตามที่

ได้นาเสนอมา
(2) ควรมีการกล่าวถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานของผู้เสนอขอ
ดังกล่าวแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ เพราะทั้งการวิจัยและตารานั้นจะต้องได้ในระดับดีมาก แล้วก็ควรมีการวงเล็ บ
เพื่อให้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่เป็นเอกสารลับ
(3) ควรมีการกล่าวถึงการพิจารณาว่า ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
แล้วทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเป็นเอกฉันท์ว่าผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ สกอ.
(4) ตามระเบียบ สกอ. เมื่อสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติว่าไม่อนุมัติตาแหน่งนั้น ผู้เสนอขอมีสิทธิ์
อุทธรณ์ได้ โดยให้จัดทาหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยจะ
ส่งเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และนาเข้าที่ประชุมว่า ได้มีการอุทธรณ์ ในกรณีที่
มีการอุทธรณ์มาตามระเบียบต้องส่งให้ผู้ตรวจชุดเดิมพิจารณาก่อน และหากมีการอุทธรณ์ครั้งที่ 2 สามารถเปลี่ยน
ชุดคณะกรรมการพิจารณาได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสรุปไว้ว่า ผลงานวิชาการมีคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ.
๕.4 ขออนุมัติการแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สรุปเรื่อง
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19
ธัน วาคม พ.ศ. 2556 อนุ มัติ ห ลั กสู ตรประกาศนียบัต รบัณฑิ ตวิช าชีพครู (หลั กสู ตรปรับปรุง2556) ซึ่งเป็ น
หลั กสู ตรที่ปรั บ ปรุ งให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาเสนอโดยคณะครุศาสตร์
2. ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จั ด ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
คุรุสภา เพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง2556)
3. สานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหนังสือที่ ศธ 5102.1/1085 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557
เรื่อง “แจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อพิจารณาการจัดการเรียน
การสอน” โดยแจ้งให้ ปรั บปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆบางส่ วน และให้ นาผลการแก้ไขดังกล่ าว นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข จากนั้นให้จัดส่งให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 30 วัน (ครบ
กาหนดวันที่ 24 เมษายน 2557)
4. คณะครุ ศาสตร์ ได้ป รั บ ปรุงหลั กสู ตรประกาศนียบัตรบั ณฑิต วิช าชีพครู(หลั กสู ตรปรับปรุ ง
๒๕๕๖) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานจากสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และตามข้อเสนอแนะจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะครุศาสตร์ได้พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เสนอต่อสานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีหนังสือตอบกลับให้มีการ
ดาเนินการแก้ไขในส่วนของรายวิชาที่ขาดไป เพิ่มเติมสาระและคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมในแต่ละมาตรฐาน
เนื่ อ งจากโครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร ขาดรายวิ ช าการฝึ ก ปฏิ บั ติ ระหว่ า งเรี ย น จึง แก้ ไ ขปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งเดิ ม

๘

36 หน่ วยกิต เป็น 39 หน่ ว ยกิต โดยเพิ่มรายวิช า “ฝึกปฏิบัติทางวิช าชีพระหว่างเรียน” 3 หน่ว ยกิต แก้ไข
คาอธิบายรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ โดยเพิ่มเติมสาระคาอธิบายรายวิชา คือ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ มาตรฐานถัดไป คือ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาที่แก้ไขคือ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” สาระที่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน ใน
ส่วนของการจัดการรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ วิชาถัดไปที่แก้ไขคือ รายวิชา “การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา” แก้ไขเป็น “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดยแก้ไขคาอธิบายรายวิชาใหม่ เป็นหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินและปรับปรุงการแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ การจั ดคุ ณ ภาพการจั ด กิจ กรรมการเรียนรู้ และพัฒ นาคุ ณภาพการเรียนรู้อย่ างต่อเนื่อ ง
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ความรู้ในการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนเพื่อพัฒ นาผู้ เรี ย น และมีการแก้ไขคาอธิบายรายวิชา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”
เพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชาในส่วนของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม
การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปได้ว่า
เห็ น ชอบตามที่ คุ รุ ส ภาส่ ง กลั บ มาให้ แ ก้ ไ ข แต่ มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ภาษาไทยและ
ชื่อภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้นาส่งข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยกลับไปยังคุรุสภา
มติที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง2556)
ตามที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบให้ปรับปรุงแก้ไข
๕.5 (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
มหาวิ ทยาลั ย ได้ เห็ น ความส าคัญ ของพนักงานมหาวิท ยาลั ย ซึ่งเป็ นส่ ว นที่ช่ว ยผลั กดันให้ การ
ดาเนิ นการตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ จึงได้ดาเนินการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 เพื่อสิทธิประโยชน์และการดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลั ย ได้ขอความอนุเคราะห์ คณะกรรมการด้า นกฎหมายของมหาวิทยาลั ยพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ในวันจันทร์ที่
17 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งอธิการบดีมีความเห็นว่าสาระสาคัญของระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่า ด้วยกองทุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยมีมติยืนตามระเบียบเดิม และอธิการบดีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการด้าน
กฎหมายจึ งได้เสนอร่ างระเบีย บมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยอีกร่างหนึ่งเพื่อนาร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ)

๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เดิมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุน สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมแนวทางในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการที่จะจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ให้ กั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขใหม่ โดยมอบให้ ค ณะกรรมการกฎหมายพิ จ ารณา
เมื่ อ คณะกรรมการฝ่ า ยกฎหมายได้ พิ จ ารณาแล้ ว ได้ น าเสนอ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย หนึ่งฉบับ และฉบับ
ที่ 2 ซึ่งมีตัวแดงเป็นฉบับทีข่ อแก้ไขเพิ่มเติม
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
มีข้อบกพร่องหลายประการที่อาจขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงปัญหา
ของทางมหาวิทยาลัยและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
มติที่ประชุม
ให้ชัดเจน

รับทราบ โดยมอบคณะกรรมการด้านกฏหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อจัดทารายละเอี ยด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/๒๕๕๗
เลขานุก ารฯ แจ้ งนั ดก าหนดการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ง ที่ 5/๒๕๕๗ ในวัน พุธ ที่ ๑4
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา 9.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เทศกาลสงกรานต์
เลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานต์ ทางมหาวิทยาลัย
ขอมอบพวงมาลัยดอกมะลิเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.45 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

