๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต
เหล่าวัฒนา
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๙. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๐. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๑. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๑๘. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๑๙. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
สินลารัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวทัศนีย์
๒. อาจารย์ ดร.สุเนตร
๓. อาจารย์ทวีศักดิ์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

รักรงค์
ทวีถาวรสวัสดิ์
จงประดับเกียรติ

๒

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อาจารย์อภิญญา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์
นางสาววรรณฤดี
นายอินกาญจน์
นางสาวกฤตยา

หนูมี
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
แสงมาศ
เศรษฐศิวนนท์
สุวรรณไตรย์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และนิสิตที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีคณาจารย์และนิสิตได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) คณาจารย์ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ดังต่อไปนี้
- นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
โกวิทวที
- การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย รางวัลอันดับ ๒ กลุ่มการศึกษาและนวัตกรรม
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ
- การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย รางวัลอันดับ ๓ กลุ่มการศึกษาและนวัตกรรม
ได้แก่ อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี
- การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย รางวัลผลประเมินนิทรรศการผลงานวิจัย
รางวัลอันดับ ๔ (รางวัลชมเชย) ได้แก่ อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
(2) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ หัสดี ที่ปรึกษาโครงงานนิสิต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ รวมทั้ ง นิ สิ ต ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทองแดง จากการประกวด
โครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายนามนิสิตที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ดังนี้
- น.ส.นูรอีมาน มูซอ
- น.ส.ฮานีฟา แวมามุ
- น.ส.อารูรา บาสอ
- น.ส.ปริตา สงวนทรัพย์
- น.ส.สุดารัตน์ กองทุ่งมล
- น.ส.เยาวลักษณ์ ดวงมุลลี
- น.ส.โสรยา เปาะซา
- นายกิตตินันท์ สกุนินนท์
- นายสายชล บุตรดี
- น.ส.อภิษฎา พรหมสถิตย์
- น.ส.ศศิชา ไชยศรี
- น.ส.สุธารัตน์ สุภาพทรัพย์
(3) นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก
กับงานพัฒนาสังคม” ในระดับอุดมศึกษา

๓

จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา
นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

(1.2) การจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ.2558 การประชุมทางวิชาการ
เรื่อง“มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็น ผู้แทน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา พร้ อมด้ว ยศาสตราจารย์ ดร.วัล ลภา เทพหั ส ดิน ณ อยุ ธ ยา ผู้ แ ทน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมการจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558 การประชุมทาง
วิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน
2558 โดยมีสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมเสวนา โดยมี
เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแนวโน้มการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงขออนุญาต
รายงานและมอบเอกสารให้ แก่ อ ธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลั ย ไว้เ พื่อศึ กษาและวางแผนการดาเนิน งาน
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเสวนาดังกล่าวเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 4 สภามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนไปตามวาระจะมีการตกลง
เรื่องหัวข้อการประชุมทางวิชาการแต่ละปี ปีนี้เป็นเรื่องการพัฒ นามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ ภูมิภ าค มี การรายงานการ
ดาเนินงานของแต่ละสภามหาวิทยาลัย ที่น่าสนใจคือ การพัฒนาโดยไม่เน้นงบประมาณเป็นตัวตั้ง แต่เน้นการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการการเงินมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 โดยไม่มีการแก้ไข

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2547 ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
3.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ.2547 ฝ่ ายเลขานุ การได้ ดาเนิ น การจั ดทาคาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18
มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.2 การทูล เกล้ า ฯ ถวายปริ ญญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต กิต ติ มศั ก ดิ์ แด่ ส มเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/(122)/2558 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา
แด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 40 แห่ ง และขอให้
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ เห็นชอบ
ถวายปริญญาดุษฎีบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่เจริ ญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
ในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนินการเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้ คือ
(1) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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(2) นามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยส่งไปยังที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏ เพื่อดาเนินการ
ทาหนังสือกราบบังคมทูลไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(3) ค าประกาศราชสดุ ดี ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ใช้ ต ามร่ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(4) หนังสือเฉลิมพระเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ดาเนินการและนาส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง
(5) การอ่านประกาศเกียรติคุณฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณ
(6) ฉลองพระองค์ครุยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการเอง
(7) กาหนดการเข้าเฝ้ าฯ ให้ รอหนังสื อพระราชทานพระราชวโรกาสฯให้ เข้าเฝ้ าฯ โดยที่ประชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จะนัดหมายอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลั ยจะเป็นผู้ทูลเกล้ าฯ
ถวายปริญญา และอธิการบดีเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ครุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า หน้า 20 การดาเนินการ ให้แก้ไขจาก
“สาขาวิชาการศึกษา” เป็น “สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีมติ
ให้ถวายปริญญาด้านการศึกษา ทั้งนี้มอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ผ่านมา
ได้มีมติถวายปริ ญญาดุษฎีบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
มติที่ประชุม รับทราบ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
4.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหา
ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) จั ด ท าประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(2) กาหนดกระบวนการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(3) จัดทาแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ ได้ เ ผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศและเอกสารแนบดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย และเปิ ดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน
2558 ณ สานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 0.900 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ การดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
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4.3 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กาหนดกระบวนการและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) จั ด ท าแบบเสนอชื่ อ และแบบประวั ติ แ ละผลงานของผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ ง นี้ ได้ เ ผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศและเอกสารแนบดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย และเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่
8-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 0.900 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ การดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติ อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนากลับไปพิจารณา
เพื่อความรอบคอบ หากมีการแก้ไขในสาระสาคัญให้ปรับแก้ไขแล้วจึงนาเสนอสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้ มี ม ติ แก้ ไ ขร่ า งข้ อบั ง คั บ ฯว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุค คลพนัก งานมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. .... ในเรื่ อ งระยะเวลาการต่ อ สั ญ ญาจ้ า งและเงื่ อ นไขในการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ น าร่ างข้อ บังคับฯว่าด้ว ยการบริห ารงานบุ คคลพนักงานมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. .... และตารางเปรี ย บเที ย บการแก้ ไ ขน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
นางสาวทัศนีย์ รักรงค์ ผู้นาเสนอ กล่าวเพิ่มเติมว่า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การบริห ารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... นั้น ตามที่
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ 2/2558 ได้มีมติให้คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลนากลั บไปพิจารณา
เพื่อความรอบคอบ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้ว มีการแก้ไขใน 3 ประเด็น ดังนี้
(1) ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างที่ปรากฏในข้อ 20 เดิมมี 4 ระยะ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ได้พิจารณาเพิ่มเติมเป็น 5 ระยะ โดยในระยะที่สี่ มีอายุสัญญาจ้างไม่เกินสิบปี และเพิ่มระยะที่ห้า คือ มีอายุสัญญาจ้าง
จนถึงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยครบหกสิบปีบริบูรณ์
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(2) เงื่อนไขการต่อสั ญญาจ้างที่ ปรากฏในข้อ 23 มี 5 ระยะเช่น เดิม โดยในระยะที่ สี่ มีเงื่อนไข
เพิ่มเติมคือ ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงาน
ทางวิชาการอย่างอื่นที่เทียบเท่า
(3) เพิ่ ม เติ ม บทเฉพาะกาล ข้ อ 63 ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ เยี ย วยาและเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่สามในปัจจุบัน ซึ่งมีจานวน 75 ราย ที่ต้องเข้าสู่การต่อสัญญา
จ้างในระยะต่อไป และมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อน ให้ได้มีระยะเวลา
ในการจัดทาผลงานทางวิชาการมากขึ้น โดยในข้อ 63 ได้เพิ่มเติมว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ซึ่งอยู่ในอายุสัญญาจ้าง
ระยะที่สาม ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการอันเป็นเงื่อนไขของการต่อสัญญาจ้าง
ระยะทีส่ ี่ ให้สามารถต่อสัญญาจ้างในระยะที่สี่ได้ แต่ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ต่อสัญญาจ้างระยะที่ สี่ จะต้องมี
ตาแหน่งทางวิชาการอันเป็นเงื่อนไขของการต่อสัญญาจ้างระยะที่ สี่ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวและยังไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการเช่นว่านั้น ให้มหาวิทยาลัยยกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น ” เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้อาจารย์ที่ต้องต่อสัญญาจ้างระยะที่สามในปัจจุบัน และต้องต่อสัญญาจ้างระยะที่สี่ในอีก 5 ปี ต่อสัญญาระยะ
ทีส่ ี่ได้แม้ไม่มีผลงานทางวิชาการ แต่จะต้องมีผลงานทางวิชาการภายใน 3 ปีนับแต่วันทีต่ อ่ สัญญาระยะทีส่ ี่
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) บุคลากรที่อยู่ในระยะที่ สอง และกาลังจะต่อสัญญาระยะที่ สาม มีเงื่อนไขในการต่อสัญญา คือ
ต้องมีเอกสารประกอบการสอน จึงเห็นว่าอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการจัดทาผลงานดังกล่าว เป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญา
จ้างได้ แต่ประเด็นดังกล่าวไม่กระทบสิทธิและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ต้องคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หลั ก ซึ่ ง มี ป ระกาศ กพอ. ที่ ก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งมี เ อกสารประกอบการสอน
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก็เห็นว่าอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีเอกสารประกอบการสอนอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหา
ในการต่อสัญญาจ้างในระยะต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้ มีการประชาสั มพันธ์ให้คณาจารย์ทุกคนได้รับทราบข้อมูล
และเร่งระดมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมการจัดทาผลงานทางวิชาการที่เป็นเงื่อนไขในการต่อสัญญา
(2) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารงานบุ ค คลซึ่ ง ออกโดยคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษายังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการจัดทาร่างฯ และในมาตรา 78 เรื่องการกาหนดผลงานทางวิชาการ
ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ทางสภาคณาจารย์ จึ ง เสนอให้ ตั ด ออกและมี ก ารแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบหลายแห่ง จะใช้ในการพิจารณาความดีความชอบไม่ขึ้นขั้นเงินเดือนเท่านั้น ไม่ถึงกับ
ยกเลิกสัญญาจ้าง มีข้อชี้แจงว่าร่างข้อบังคับฉบับนี้บัญญัติขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งมาตรฐานภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ลงนามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 กาหนดภาระงานมากขึ้นกว่าเดิม แต่ที่ให้อนุมัติข้อบังคับฉบับนี้ก่อน เพื่อให้
ผู้ที่จัดทาผลงานอยู่ในปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งผลงานทางวิชาการ และให้สภามหาวิทยาลัย
ออกข้อบั ง คับ ว่าด้ว ยการกาหนดภาระงานของผู้ ดารงตาแหน่งดังกล่ าวให้ แ ล้ ว เสร็จใน 180 วัน และรายงานให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
(3) ประเด็นที่พนั กงานมหาวิทยาลั ยสายวิช าการดารงตาแหน่งประเภทผู้บริห ารไม่มีการพัฒ นา
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการนั้ น เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
และเพื่อชื่ อเสี ย งของมหาวิทยาลั ย ก็ไม่ควรมีช่ องว่างเหล่ านั้น โดยมีข้อชี้แจงว่าผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริห าร
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มีข้อยกเว้น ให้ ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน อุดมศึก ษา ซึ่ ง กาหนดว่า ในกรณี ที่มีเหตุ
อันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารและอาจกาหนด
มาตรฐานภาระงานที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ขั้นต้นก็ได้ ซึ่งแต่เดิมภาระงานของผู้บริหารมิได้กาหนด ปัจจุบันนี้มีการ
กาหนดเนื่องจากมีการแบ่งตาแหน่งของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ซึ่งกาลังจะแบ่งสายสนับสนุนเป็น 2 ส่วน คือ สายสนับสนุนวิชาการและสายสนับสนุนธุรการ
(4) ให้ตรวจสอบชื่อเรียกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแก้ไข
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(5) การเพิ่ ม ค่ า จ้ า งของข้ า ราชการตาม กฎ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั นอุดมศึกษา) ว่าด้วย การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสู งของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2558 และ กฎ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ว่าด้วย ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และในข้อ 32 ที่กาหนดว่าการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้กับข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ปัจจุบัน
ข้าราชการได้เงินเดือนเพิ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 การเพิ่มตรงนี้เป็นการเพิ่มแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ไม่ได้
เพิ่มสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จะนามาใช้อ้างเพื่อเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16
เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติ รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนาไปพิจารณา แล้วจึง
นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
นางสาวทัศนีย์ รักรงค์ ผู้นาเสนอ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับเรื่องดังกล่าวฉบับแรก
พ.ศ.2555 เนื่องจากได้มีหนังสือเวียนที่ ว.11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยพบว่าข้อมูล
ในเรื่องการกาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารในส่วนของระยะเวลายังไม่สมบูรณ์ จึงได้ร่างข้อบังคับฉบับที่ 2 เพิ่มเติม
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษาได้ กาหนดให้ ปรับ ปรุงมาตรฐานก าหนดตาแหน่งประเภทผู้ บ ริห าร

๙

เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เกี่ ย วกั บ การมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารหน่ ว ยงาน โดยก าหนดให้
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ซึ่งจะต้อง
เป็นสภามหาวิทยาลัย ที่จะต้องกาหนดเอาไว้ในข้อบังคับ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของ
ระยะเวลาในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหาร ข้อ 20/1 (1)-(4) และข้อ 20/2 (1)-(4) ว่าระยะเวลาที่ ปรากฏ
มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยมีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุค คลของมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข
การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจ ารณาถึงเหตุผ ลและความจาเป็น ที่ส มควรในการออกข้อบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้วจึงอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาว่าด้ว ยการกาหนดระดับตาแหน่ งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. ....
5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และตามข้อ 5 แห่งระเบียบฯว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ระบุว่า
“ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เพื่อทา
หน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการกาหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
ฝ่ายเลขานุการได้นาเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่
18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ
จ่ายเงินเดือนแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์ จูฑา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาระหว่า งวัน ที่ 11 พฤศจิ กายน 2557 – 9 พฤษภาคม 2558 และผู้ รักษาราชการแทน
อธิการบดีดังกล่าวไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
การพิจารณา
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตั้งข้อสั งเกตว่า การที่นายกสภามหาวิทยาลั ย
เป็ น ผู้ ล งนามในระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ าพระยา ว่า ด้ ว ยเงิ น เดื อ นผู้ บริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.2558 และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 31/2557 เป็นการออกระเบียบและคาสั่ง
ที่ผูกพันกับตนเองหรือไม่ เนื่องจากได้สอบถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 แล้วว่า ระเบียบดังกล่าว
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เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา หรือไม่ แต่การที่มีผลย้อนไปตรงกับวันที่ท่านรับตาแหน่งเป็นรักษาราชการ
แทนอธิการบดีพอดีเป็นการเจาะจงช่วงเวลาเฉพาะบุคคล อาจเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม
นายวรพงษ์ วรรณศิริ ชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และได้มีผู้ตั้ง
ข้อสังเกต แต่เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องลงนามในฐานะสภามหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัย มิได้ทา
ในนามศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ดังนั้นระเบียบดังกล่าวสามารถออกโดยสภามหาวิทยาลัยจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย
และการที่ให้มีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา รับตาแหน่งเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี นั้น
ต้องสอบถามเจตจานงค์ของมหาวิทยาลัยที่เสนอร่างระเบียบดังกล่าว เนื่องจากกรณีศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา
ไม่ ส ามารถน าเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น มาจ่ า ยได้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดทาระเบียบดังกล่าวขึ้นมา จึงเสมือนว่าทาเพื่อประโยชน์ของบุคคลเดียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ชี้แจงที่ประชุมว่า ระเบียบดังกล่ าวร่างขึ้น
สืบเนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินเดือนตั้งแต่สมัยรองศาสตราจารย์
ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ว่ามหาวิทยาลัยมีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ในมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งขณะนั้นไม่มีระเบียบดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการจัดทาเพื่อศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เท่านั้น
แต่ มี ไ ว้ เ พื่ อ รองรั บ การพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น เดื อ นแก่ บุ ค คลภายนอกที่ จ ะมาเป็ น อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ อื่ น
ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชี้แจงที่ประชุมว่า ขณะที่ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา
รับตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดียังไม่มีระเบียบดังกล่าว การรักษาราชการนั้นไม่ได้เป็นเหตุปกติ ดังนั้นต้อง
ทาตามกระบวนการเดิมจนกว่าจะมีกระบวนการปกติมาใช้ปรับปรุง แต่หากยังไม่มีกระบวนการปกติมาซ้อนต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการผิดปกติเดิมไปก่อนเพราะเดิมมีคาสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย เป็นอธิการบดี
ต่อมามีผู้รักษาราชการแทนต้องได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอธิการบดีเดิม สามารถใช้ แนวทางเดิม โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ แต่ระเบีย บดังกล่าวคือระเบียบใหม่ต้อ งใช้สาหรับเงื่อนไขใหม่ ดังนั้นจึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาตามระเบียบดังกล่าว
นายวรพงษ์ วรรณศิริ ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 5 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
จากกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ จานวนไม่น้อ ยกว่า 3 คน แต่ไม่ เกิน 5 คน ประกอบด้ว ย ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุ ก าร... ” ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง จาก กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน จึงอาจจะแต่งตัง้ เป็นจานวน 5 คนก็ได้
มติที่ประชุม
ประกอบด้วย

อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ
(3) นายวรพงษ์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

เหล่าวัฒนา
ธารทัศนวงศ์
วรรณศิริ
มหาบรรพต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติ ให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษา
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 4 จานวน 4 รอบ รวมจานวน 1,398 คน
สภาวิชาการนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2558
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุม ัต ิใ ห้ป ริญ ญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร รวม 1,398 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) จากตารางจานวนนิสิตนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ควรแสดงรายละเอียดเป็นรายปีและย้อนหลัง
4 ปี ซึ่งในส่วนของข้อมูลนิสิตนักศึกษาที่มีการย้ายโอนหรือลาออก จานวนกว่า 9,000 คน จาก 40,000 คน นั้น
คิดเป็นร้อยละ 25 ถือเป็นความสูญเปล่า จึงควรหาสาเหตุของการย้ายโอนหรือลาออกดังกล่าว
(2) ประเด็ น ของการให้ เ กี ย รติ นิ ย มแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สั ง เกตดั ง นี้ 1) การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
มีเกรดยกเว้นเป็นลักษณะเทียบโอนแล้วไม่ได้เกียรตินิยม นิสิตนักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ 2) หน้า 8
เกียรตินิยม ลาดับที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.70 เหตุใดจึงเป็นเกียรตินิยมอันดับสอง 3) หน้า 10–11 สาขาจิตวิทยา วิชาเอก
จิตวิทยา มีนิสิตนักศึกษาประมาณ 33 คน มีเกรด D จานวน 17 คน สาเหตุเป็นเพราะเหตุใ ด มาจากอาจารย์
คนเดียวกันหรือไม่ ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวนาไปสู่การชี้แจง ดังนี้ 1) เรื่องเกียรตินิยมทางมหาวิทยาลัยมีการหารือกัน
ในที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยมีปัญหาเรื่องบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมจานวนมาก
จึงมีมาตรการการตัดเกรดต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นไปตามคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันกลไกของ
คณะกรรมการระดับคณะกลั่นกรองพิจารณาการให้เกรดของอาจารย์ หากไม่เป็นธรรมคณะกรรมการมีสิทธิแจ้งให้
อาจารย์นาไปปรับใหม่ และควรมีแนวทางให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสรู้ว่าการที่ไม่ได้เกียรตินิยมเป็นเพราะได้เกรด D
ของวิชาใด เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าว 2) เนื่องจากนิสิตอาจมีผลการเรียนเป็นเกรด D มหาวิทยาลัย
จะปรับเป็น เกีย รตินิยมอัน ดับสองทั้งหมด 3) เนื่องจากวิชาที่นิสิ ตนักศึกษาได้เกรด D ส่วนใหญ่คือวิช าการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งมีความเข้มข้นของเนื้อหาวิชา และสอนโดยอาจารย์พิเศษจากภายนอก นิสิตนักศึกษา
จึงได้เกรด D ทั้งหมด
ทั้งนี้การให้ผลการเรียนควรมีความสมดุล และมหาวิทยาลัยควรมีกลไกนาข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอไป
ยั ง คณะและสาขาวิ ช า โดยน าข้ อ ตกลง ข้ อ เสนอแนะ หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ถ่ า ยทอดสู่ ป ระชาคม
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในรู ป แบบของการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ของทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 1-4 จานวน 1,398 คน
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5.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง

( 1)

ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง แนว ทางการบริห ารเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาที่มี
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน”
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิ ดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย” และ (7)
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิชาต่างๆ จานวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2) สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ศึกษา 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ 4) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เสนอขอ
อนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดต่างๆ ของหลั กสู ตร เช่ น อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น
(4) มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช าต่ า งๆ
ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดี
ที่ 18 มิถุนายน 2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควรอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชาตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(2) สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(4) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
5.6 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง
(1) ในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งส่วนงานภายในระดับสานัก
ชื่อ สานักโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการในภาพรวมของหน่วยงานย่อยในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ 1) โรงเรียน
มัธยมสาธิต 2) โรงเรียนประถมสาธิต 3) ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โดยมีผู้อานวยการสานักเป็นผู้บริหารสูงสุด
และในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้อานวยการของตนเอง ทั้งนี้ การดาเนินการของสานักโรงเรียนสาธิต อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานสานักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2551
(2) การบริหารงานของสานักโรงเรียนสาธิตที่ผ่านมา พบว่า การประสานในภาพรวมมีลักษณะหลวมๆ
อานาจการบริหารที่แท้จริงยังคงอยู่กับผู้อานวยการของโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาที่สาคัญ คือ การจัด
โครงสร้างของหน่วยงานในรูปของสานัก ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุน แต่บทบาทที่แท้จริง คือ การผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสอนที่จะพัฒนาตนเองเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผศ./รศ./ศ. ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากส่ว นใหญ่ไม่มีชั่ว โมงสอนในระดับอุดมศึกษาทาให้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งด้านการสอน
(4) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานสานักโรงเรียนสาธิตเป็น “โรงเรียน
สาธิต” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1) เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในภาพรวม ในฐานะหน่วยผลิตที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสอนได้พัฒนาตนเองภายใต้บริบทของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กล่าวคือ ขอกาหนดตาแหน่งในเส้นทาง “ครู” ได้แก่ ครูชานาญการ ครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครู
เชี่ยวชาญพิเศษ
การดาเนินการเบื้องต้น ในการจัดตั้ง “โรงเรียนสาธิต” ประกอบด้วย
(1) การประชุม ชี้แ จงบุค ลากรทุก ฝ่า ยของสานัก โรงเรีย นสาธิต จานวน 3 ครั้ง เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลจากความเห็นชอบของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
(3) การนาเสนอแนวทางการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในระดับต่างๆ
อาทิ กบมส. กอม. และคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นต้น เพื่อขอรับความเห็นต่างๆ
(4) การจัดทาเอกสารเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ตามแบบขอจัดตั้งหน่วยงาน ที่ สกอ. ระบุไว้
อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ นาเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตในโครงสร้าง
ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง ใหม่ โดยเริ่ ม จาก 1) อธิ ก ารบดี 2) รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย 3) คณะกรรมการก ากั บ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3.1) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 3.2) คณะกรรมการประจ าโรงเรี ย นสาธิ ต
4) ผู้ อ านวยการ 5) รองผู้ อ านวยการ 3 คน รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานแต่ ล ะระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ปฐมวั ย
ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา 6) ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ 3 คน ได้ แ ก่ งานแผนและงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป และงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ประเด็ น ลั ก ษณะการจัด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิต ของมหาวิ ทยาลั ย เช่น จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่พัฒนาอาชีพของครู คืออาจารย์ในโรงเรียนสาธิตเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย การทาผลงานทาตามระบบที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด คือ ผศ./รศ./ศ.
ประเด็นที่มีปัญหาคือการจัดให้อาจารย์มีชั่วโมงการสอนในระดับอุดมศึกษา ส่วนลักษณะที่นาเสนอมาเป็นการจัดตั้ง
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยการเลื่อนระดับเป็นระดับเชี่ยวชาญ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ ลักษณะ
การทาผลงานจึงไม่แตกต่างกัน เมื่อได้ตาแหน่งจะมีเงินประจาตาแหน่ง การจัดตั้งเป็นโรงเรียนทาให้ขาดความเชื่อมโยง
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กับมหาวิทยาลัย คณะสามารถนาอาจารย์ ที่เก่งไปสอนโรงเรียนสาธิต หรือให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตร่วมสอนในคณะ
เพื่อเป็นประสบการณ์ โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์สาหรับการฝึก การพัฒนาครูมืออาชีพ ซึ่งจาเป็นต้องมีความร่วมมือกับ
มหาวิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ชี้แจงว่ า การน าอาจารย์จ ากคณะต่า งๆ ได้เ ข้า มามีส่ ว นในการจัด การเรีย นการสอน
ที่โรงเรียนสาธิตยังดาเนินการต่อไป แต่มีข้อจากัดเนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ของโรงเรียนสาธิตเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีอาจารย์ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่และมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะสอนในระดับอุดมศึกษา
(2) โรงเรียนสาธิตจะสามารถเชื่อมกับคณะครุศาสตร์ได้อย่างไร เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็น สถานที่
ฝึกสอนหรือฝึกหัดครู ทาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน บทบาทของโรงเรียนสาธิตที่ควรเป็นศูนย์ป ฏิบัติการของคณะ
ครุศาสตร์ยังคงดาเนินการอยู่ และเป็นแหล่งที่ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยชี้แจง
ว่ามีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ไปสอนโรงเรียนสาธิต และมีผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ แต่มีจานวนน้อย
เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ
(3) ประเด็ น ความก้ า วหน้ า ของอาจารย์ โ รงเรี ย นสาธิ ต สามารถท าควบคู่ ไ ด้ ทั้ ง สองแบบ ได้ แ ก่
การมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ผศ./รศ./ศ. หรื อ การเลื่ อ นวิ ท ยฐานะเป็ น ครู เ ชี่ ย วชาญ ช านาญการ ตามระเบี ย บ
ของกระทรวงศึก ษา แต่ม หาวิ ทยาลั ย ใช้เงิ นบารุงการศึ กษาของมหาวิทยาลั ย ส่ ว นหนึ่ง จากโรงเรีย นสาธิตซึ่ งทาง
คณะกรรมการได้วิเคราะห์ให้อาจารย์ได้เห็นถึงแนวโน้มของการทาให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยฐานะ ในหน้า 108
โดยแสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีวิทยฐานะเท่าใด และหน้า 110 แสดงแนวโน้มของความก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิต
ซึ่ง จะมีอาคารเรีย น 12 ชั้น ทาให้ สามารถรองรับ การรับ นักเรียนได้มากขึ้น ซึ่ง การดาเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีความแตกต่างกัน
(4) เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เดิ ม เป็ น วิ ท ยาลั ย ครู ซึ่ ง เกิ ด จากโรงเรี ย น แต่ โ รงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเกิดจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเกิดมาจากโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก่อนแล้ว จึงมีแผนกฝึกหัดครูในโรงเรียนแล้วจึงจะพัฒนามาเป็นวิทยาลั ยครู เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ ตาแหน่ง
ครูในโรงเรียนยังมีอยู่ ต่อมาเมื่อ กพอ. กาหนดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ทาให้ครูโรงเรียนสาธิตเดิมไม่สามารถไปร่วมสอนในมหาวิทยาลัย ได้ ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการสอนและระบบ
บริหารงานบุคคลมีปัญหา ครูไม่มีโอกาสในการพัฒนาขึ้นมาเป็นสายอาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นหาก
กาหนดเป็นระบบใหม่ให้ชัดเจนถูกต้อง และออกข้อบังคับกาหนดให้ครูเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตาแหน่ง
ครู จ ะสามารถพัฒ นาต่อไปได้ อัตราเงิน เดือนจะสู งกว่าเพราะมีใบประกอบวิช าชีพ และมีโ อกาสก้าวหน้า พัฒ นา
วิทยฐานะเป็นผู้ช่วยครู ครูปฏิบัติการ ชานาญการ ปัจจุบันระยะหลังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่งที่ปรับโรงเรียน
สาธิตเป็นรูปแบบเดียวกันนี้
(5) การจัดตั้งเป็นโรงเรียนต้องทาตามกระบวนการในพระราชบัญญัติ เช่น การจดทะเบียนเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
(6) แก้ไขเอกสาร หน้า 109 หัวข้อในตารางช่องที่ 2 จาก “จานวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนตาแหน่งครู
คศ.2” แก้ไขเป็น “จานวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ” เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินวิทยฐานะ
แต่ คศ.2 คือแท่งเงินเดือน และแก้ไขหัวข้อในตารางช่องที่ 4 จาก “จานวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนตาแหน่งครู คศ.3”
แก้ไขเป็น “จานวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ”
มติที่ประชุม

อนุมัติ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/๒๕๕8
เลขานุ ก ารฯ แจ้ ง นั ด ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/๒๕๕8 ในวั น พฤหั ส บดี
ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ มพระยาโอวาทวรกิ จ (เหม ผลพั นธิ น) ชั้ น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.2 กาหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุม วิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100
ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

