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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขีย ว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มี นิสิต นักศึกษาของ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิ โ รจน์ ผลพั น ธิ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ กี ย รติ ม อบประกาศนี ย บั ต รแก่ นายภั ท รภณ หมั่ น กิ จ
นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นวิทยาศาสตร์ประจาปี
2559 ณ อาคารมหิตลาธิเบศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การจัดทางบประมาณรายจ่าย

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ ได้ผ่านการพิจ ารณาจากคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมี มติอนุมัติในหลัก การและมีก ารแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณครั้งสุดท้าย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรนาข้อมูลการจัดทางบประมาณดังกล่าว
มาปรับ ใช้ ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง งบประมาณของมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาอยู่ในลาดับที่ 16 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ง เรียงลาดับจากมากไปน้อย มีวงเงินประมาณ
589,025,500 บาท แยกเป็นงบบุคลากรประมาณ 384,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณ
ทั้งหมด นอกจากนีค้ วรปรับปรุงแผนงานบูรณาการโดยจัดทางบประมาณวิจัยกับงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กัน
ซึ่งหากงบประมาณดังกล่าวมีน้อย จะส่งผลให้งบประมาณด้านงานวิจัยและงบในการพัฒนามหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ
เพราะแผนงานหลักนอกเหนือจากแผนงานด้านบุคลากรคือ แผนงบประมาณด้านบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒ นาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริม สุขภาพเชิง รุก ซึ่ง เป็นแผนที่ เ หมาะกั บการพัฒ นาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้า พระยา ซึ่ง การที่ อ ธิก ารบดีได้ รับ แต่ง ตั้ง เป็น คณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั ง หวัดสมุ ท รสาคร และ
รองอธิการบดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นโอกาสในการของบประมาณ
บูรณาการผ่านจังหวัดดังกล่าว รวมทั้งการจัดการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีด้วย มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวน
การเขียนแผนงบประมาณ ซึ่งในอนาคตงบประมาณแผ่นดิน จะเป็นงบประมาณหลักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเงิน
บารุงการศึกษาอาจลดลงตามจานวนนิสิตนักศึกษารับเข้าที่ลดลง
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 ผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้นา
ข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจากฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอ
ไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ว่า การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐและ

๓

มหาวิทยาลัยของรัฐ มี จานวนหลักสูตรที่ จัดการศึกษาแล้วไม่ มีคุณภาพถึงร้อยละ 22 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมด
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จึ ง มี
ข้อชี้แนะให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดาเนินการกับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทัง้ ทาง
วินัยและทางอาญา ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบตนเองและพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และต่อจากนี้ภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องส่งรายงานการประชุมให้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS (Thai University Central
Admission System)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในปีการศึก ษา 2561 การ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อจะเริ่มระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ TCAS (Thai University Central Admission
System) ซึ่ง มี 5 แบบ ได้แก่ 1) การคัดเลือกโดยการส่ง แฟ้ม สะสมผลงาน โดยเริ่ม ตั้ง แต่วันที่ 1 ตุล าคม – 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีกระบวนดังกล่าวควรเตรียมการให้พร้อม 2) การรับระบบโควต้า เริ่ม
ในเดือนธันวาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 3) ระบบรับ ตรงร่วมกั น/กสพท./โครงการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 9 – 22
พฤษภาคม 2561 4) ระบบแอดมิชชัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 และ 5) การรับตรงอิสระ ภายหลัง
จากประกาศแอดมิชชัน เมื่อมหาวิทยาลัยดาเนินการรับนักศึกษาในระบบใดแล้วต้องส่งรายชื่อไปยัง สกอ. เพื่อตัดออก
จากระบบการรับสมัครในขั้นตอนอื่นๆ ทันที ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรวางแผนการรับสมัครให้เป็น ระบบ และเตรียม
ความพร้อมในการดาเนินงานให้ทันกาหนดเวลาข้างต้น โดยต้องมีการแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาด้วยว่า เมื่อรายงานตัว
แล้วจะไม่มีสิทธิไปสมั ครที่ อื่นอี ก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการรับนิสิตนัก ศึกษาใหม่ เนื่องจาก
จานวนนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกลดลงไปเรื่อยๆ และการประกาศรับจานวนนิสิตนักศึกษาต้องตรงตาม
มคอ.2 โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีใบประกอบวิชาชีพ
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก

ต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
พัฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ศัก ยภาพสูง จากต่า งประเทศ(คพอต.) ปัจ จุ บั น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ยังไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดมากนัก เนื่องจากเป็นผลจากคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขของ สกอ. หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดว่า
ในการจัดการศึกษาของระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศไทย และการที่
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยไปเปิดสอนในต่างประเทศก็ต้องใช้เ กณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรของประเทศไทยเช่นกั น
แต่การที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศ
ไทยนั้น ทาให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยไม่ มี ข้ อ ยกเว้น ทางกฎหมายก าหนดไว้ จึ ง ต้องใช้ม าตรา 44 มาเพิ่ ม ข้อ ยกเว้น เพื่อ ให้ ม หาวิท ยาลั ย
ต่างประเทศที่มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ได้

๔

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีก ารรับรองเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึก ษาของประเทศไทย ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษา
ไปเรียนต่างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.6 การเปิด – ปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การเปิด-ปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษา 2560 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เปิดภาคเรียนตามเดิมใน
เดือนมิถุนายน และ 2) กลุ่มที่เปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนตาม AEC ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยาจะเปิ ด ภาคเรี ย นในเดื อ นสิ ง หาคม เพื่ อ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในระบบแอดมิ ช ชั น
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีข้อตกลงกันว่า การรับนักศึกษาในระบบใหม่ 5 แบบนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจะรับ
เพียง 4 แบบ คือไม่รับระบบแอดมิชชัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่เดิมมีจานวนนิสิต
นักศึกษาที่รับจากระบบแอดมิชชันค่อนข้างสูง ทาให้มหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการเปิดรับนิสิตนักศึกษาใน
ระบบแอดมิชชัน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยตัดสินใจไม่เปิดรับนิสิตนักศึกษาในระบบแอดมิชชัน โดยเลื่อนเป็นระบบรับตรง
เลย มหาวิทยาลัยอาจเลื่อนวันเปิด – ปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560
เลขานุการฯ นาเสนอที่ ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 5/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ม อบหมายให้ก องคลัง จั ดท ารายงานทางการเงิ น
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยกองคลัง มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าเอกสารรายงาน
การเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของตั วเลข หน้า 22 รายงานผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น
รอบระยะเวลา 5 ปี “รายได้จ ากการขายสินค้าและบริการ” ตั้ง แต่ปี 2557 และ 2558 มีก ารเพิ่ม ขึ้นอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้เ กิดข้อ สงสัยในตัวเลขของปี 2557 ซึ่งมี จานวนลดลง และมี ผลต่อการคานวนจานวนตัวเลขใน
“รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ”

๕

(2) เนื่องจากสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เตรียมดาเนินมาตรการสาคัญ
คือ ไม่ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการใช้เงินรายได้ โดยการออกพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง จะมี ผ ลบัง คับ ใช้ในวันที่ 19 สิง หาคม 2560 โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายจะก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้มงวดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีธรรมาภิบาลตั้งแต่ ในระดับสภามหาวิทยาลัยลงไป และควรระมัดระวัง การพิจารณา
อนุมัติที่เกี่ยวกับการเงินและการจัดทารายงานการประชุมที่ต้องส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย
(3) ปัจจุบันมี การร้องเรียนไปยัง รัฐสภา เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนของ
ค่าตอบแทนผู้บ ริห ารและข้าราชการ โดยมี ป ระเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ท าให้เ กิดความเสียหายแก่
ประเทศ ทั้งรายได้ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น จึงให้มหาวิทยาลัยชี้แจงประสิทธิภาพการจัดการทั้งหมดในเชิง
เปรียบเทียบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง
1. นางมรกต ภู่ทอง ผู้อานวยการกองคลัง ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมตามประกาศการจัดตั้งส่วนราชการภายในสานักงาน
อธิก ารบดีเ พิ่ม เติม ประกาศ ณ วันที่ 6 กุ ม ภาพันธ์ พ.ศ.2557 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (9) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึง ยกเลิก คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา
ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการกองคลัง และผู้อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สั่ง ณ วันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยาที่ 12/2560 เรื่อ ง ยกเลิ ก คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้อ านวยการกอง สั่ ง ณ วัน ที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 และคาสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 13/2560 เรื่ อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิท ยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีม ติเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิ นเพื่อแต่ง ตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3. ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ส านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และส านั ก กิ จ การนิสิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน โดยอาศัยอานาจตามมาตรา
18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการจัดทาคาสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2560 เรื่อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

๖

มติที่ประชุม

รับทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
(1) คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 12/2560 เรื่อง ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้อานวยการกอง สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(2) คาสั่ง สภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 13/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(3) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(4) คาสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 15/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(5) คาสั่ง สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 16/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักกิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
4.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหารจากผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน
สรุปเรื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่ง
บริหาร จานวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จ านวน 2 คน ตัวแทนจากคณบดี จานวน 1 คน และ
ตั ว แทนจากผู้ อ านวยการส านั ก /สถาบั น จ านวน 1 คน โดยผู้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
ผู้ดารงตาแหน่ง บริห ารจากผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.สุทิ พย์พร โชติ รัตนศัก ดิ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
จาก ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จะหมดวาระลงในวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ.2560
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 ในวั น พฤหั ส บดี ที่
8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากผู้อานวยการ
สานัก /สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม และมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
จากผู้อานวยการสานัก /สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 จึงเสนอต่อที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากผู้อานวยการสานัก /
สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
4.4 การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดั บชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจาปี 2560
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อ
เรื่อง “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ” ภายใต้
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ศาสตร์ 14 ด้าน ได้แก่ การบัญ ชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุร กิจ การจัดการโลจิสติกส์ การเป็น
ผู้ประกอบการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์ ก าร การโฆษณาและธุร กิ จ บันเทิ ง ภาพยนตร์แ ละดิจิทั ล มี เ ดีย ศาสตร์ ด้ านการจัดการ และการ
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จาลองและเกม เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
2.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Enhancing learning benefits from
games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0”
2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในยุคไทยแลนด์
4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จาลอง”
โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิ ถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่ อง “Education For Sustainable Locality Development” ในวัน ที่ 29 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ รายละเอียดและกาหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
งานวินัยและนิติการได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่ อ
วั น จั น ทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด้ า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย
โดยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ.2560 ได้พิจารณาปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
กองทุนสุริยะ พ.ศ. .... และเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องดาเนินการยกเลิกข้อกาหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อมีการยกเลิกกองทุนแล้ว ก็จะต้องนาเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๑
ของข้อกาหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นควรให้อธิการบดีนาเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดที่ส่งเข้าเป็นเงิน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยมาจัดสรรเป็นเงินประเดิมของกองทุนสุริยะ
ฝ่ายเลขานุการจึงนา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ
พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรนาเสนอข้อมูลยอดเงินทั้งหมดในกองทุนเพิ่มเติม
2) ควรปรับแก้ ข้อ 6 องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน เนื่องจากเป็นกองทุนสาหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่ใน (3) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
ควรเพิ่มเป็นสองคน โดยมาจากสายวิชาการหนึ่งคน และสายสนับสนุนหนึ่งคน เพื่อเป็นผู้แทนของบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิท ยาลัย ซึ่ง เมื่ อ เพิ่ ม เป็นสองคนจะท าให้จ านวนองค์ป ระกอบของคณะกรรมการรวมเป็นเลขคู่ จึง ควรเพิ่ม
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการอีกหนึ่งคน โดยให้นิติกรเป็นผู้ช่วยเลขานุการเพื่อ ตรวจสอบดาเนินการ
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เรื่องกฎหมายและสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และให้ปรับแก้ตาแหน่งประธานเป็นรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เพื่อหลีกเลี่ยงการอนุมัติซ้าซ้อนของอธิการบดี
มติที่ประชุม อนุ มั ติ (ร่ าง) ข้อ บั งคั บมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาว่าด้ วยกองทุ นสุ ริยะ พ.ศ. ....
ตามหลักการและให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติห น้าที่เ ต็ม เวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอ าจารย์ป ระจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บมาตรฐานการศึก ษา การประกั นคุณภาพ
การศึก ษา การเปิด การสอนของมหาวิ ท ยาลัย และติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานของมหาวิท ยาลั ย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2556
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
3) หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ โลจิ ส ติ ก ส์
อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554
6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2559
มหาวิท ยาลัย จึ ง นาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง หลัก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ว มี ม ติเ ห็น ชอบการเปลี่ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2556
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554

๙

(3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2554
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554
(6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2559
5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้ จั ด ส่ ง ผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และอาจารย์
จานวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่ อขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์
อภิวัฒน์ สุธรรมดี ในสาขาวิชาภาษาไทย และ (2) อาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. การขอก าหนดตาแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์ดัง กล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554,
(ฉบับ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิท ยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ.
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุใ ห้ม หาวิท ยาลั ยเป็นผู้ มี อ านาจแต่ง ตั้ง และถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาส ตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลัง จากการ
ดาเนินการแล้วได้มี ก ารประชุม คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ง ทางวิ ชาการเพื่อ พิจ ารณาผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
4. มหาวิท ยาลั ยนาผลการดาเนินการดัง กล่าวข้างต้น เข้าสู่ก ารพิจ ารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์)
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560
2) อาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภาษาไทย)
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559
3) อาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560

๑๐

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษฐ์ สอนวิทย์ เป็นที่ปรึกษาแก่คณาจารย์ที่จะเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องจากเอกสารคาสอนมีความสมบูรณ์ รูปแบบสวยงาม และเหมาะสมทันสมัย ได้รับ
การประเมินในระดับดีมาก
(2) ควรตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นาผลการ
พิจารณาการจัดทาผลงานทางวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ในส่วนของจานวนอาจารย์ แก้ไข
จาก “จานวน 4 ราย” เป็น “จานวน 3 ราย”
(3) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขออนุญาตมอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จึงเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560
5.4 การเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2559 และต่ อ มา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
การตลาด จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่ง เป็นสัง กั ดเดิม ก่อนการบรรจุเ ข้ารับ ราชการที่ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีหนังสือหารือกรณีดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว และได้รับ คาตอบว่า “มหาวิท ยาลัยอาจบรรจุและแต่ง ตั้ง บุคคลที่ เคยดารงตาแหน่งวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ดารงตาแหน่งวิชาการเดิมหรือไม่สูงกว่าตาแหน่งวิชาการ
เดิมในสาขาวิชาที่บุคคลนั้นเคยดารงอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้”
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 18 ระบุว่า “การเทียบตาแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กรณีที่เคยได้รับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการก่ อนที่จะบรรจุเ ป็นพนัก งานมหาวิทยาลัยให้เ ป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด” แล้วมีมติ “รับทราบและเห็นชอบให้ดารงตาแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาที่บุคคลนั้นเคยดารง
อยู่ โดยให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง และให้นับตั้งแต่วันที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
งานก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ น าเสนอ
สภามหาวิท ยาลัยเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ความเห็นชอบการเที ยบตาแหน่ง ทางวิชาการ ร ะดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๑

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) เนื่อ งจากการดาเนินการยัง ไม่ เ ป็นไปตามขั้นตอนที่ ถูก ต้องสมบูร ณ์ มหาวิท ยาลัยควรจัดท า
ข้อกาหนดที่ชัดเจนเพื่อให้พิจารณาได้ง่ายขึ้น โดยนาเกณฑ์การพิจารณาตามข้อบังคับของสถาบันเอกชนที่อาจารย์ได้รบั
ตาแหน่งทางวิชาการมาเป็นข้อมูลประกอบ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรา 48
กาหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด” และมาตรา 51 ก าหนดว่า “เมื่ ออธิการบดีแต่งตั้งผู้ใด
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้อธิการบดีแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง” กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เรียบร้อ ยแล้ว ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยเอเชี ยอาคเนย์ ที่ 70/2557 และแจ้งให้ สานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว การแต่งตั้งดังกล่าวจึง เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดแล้ว ตามข้อบังคับ
แต่เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ ข้อ 18 กาหนด
ว่า “การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด” มหาวิทยาลัยจึง ควรจัดทา
ข้อกาหนดตามข้อบังคับดังกล่าว เพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานในการพิจารณาต่อไป
(2) ควรระบุชื่อตาแหน่ง ชื่อประกาศที่ใช้อ้างอิงในการแต่งตั้ง รวมถึงการมีผลย้อนหลังของการเทียบ
ตาแหน่งทางวิชาการในคาสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้วการแต่งตั้งสามารถมี ผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(3) ในข้อกาหนดอาจมีการกาหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงเพิ่มเติมได้ เช่น กาหนดระดับตาแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งชานาญการพิเศษให้สามารถเทียบเท่าตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือในการเสนอ
ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ควรมีเกณฑ์ที่กาหนดให้ต้องมีหลักฐานทางวิชาการเพิ่มเติม เป็นต้น
(4) ควรนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
ปรับอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มติที่ประชุม ให้ถอนวาระการประชุม โดยให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาข้อกาหนดของคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการแล้วนาเสนอในการประชุมคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

