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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ก ล่ า วเปิ ด ประชุ ม และได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเยี่ยมชมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเยี่ยมชมความพร้อม
การจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย การดนตรี โดยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คื อ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า
ศาสตราจารย์ ดร.วั ล ลภา เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา นายวรพงษ์ วรรณศิ ริ นายสุ ภ าพ เคี ย นทอง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพื่อรับทราบข้อมูล ความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดตั้ง
วิทยาลัยการดนตรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และประธานสาขาวิชา
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง การเข้าร่วมบรรยาย
พิเศษในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประธานสาขาวิช า เรื่อง “นโยบายและการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุ ริยวงศ์ โดยได้เสนอประเด็นปัญหา
2 ประเด็น ได้แก่ (1) จากการศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
มีการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 2. กลุ่มมหาวิทยาลั ยสี่ปี และมหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปศาสตร์ 3. กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เฉพาะทาง มหาวิ ท ยาลั ย
Comprehensive 4. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัด อยู่ในกลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัย Comprehensive ได้ โดยควรมีการจัด
การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่อยู่ในด้านสังคมศาสตร์ (2) ประเด็นความคับแคบ
ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ง ปั จ จุ บั น มี การขยายหน่ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย เช่ น การจั ดตั้ งวิ ทยาลั ย และจั ดตั้ ง

๓

หน่วยงานต่างๆ ทาให้อาคารสถานที่อาจไม่เพียงพอ ในอนาคตควรมีการขยายพื้นที่ไปยังต่างจังหวัด เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ และรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2/๒๕๕๗
เมื่อวัน พฤหั ส บดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และนาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่
7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 แล้ว มีการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ครั้งที่
7/2557 หน้าที่ 16 วาระที่ 6.5 “Fontys university of applied science international campus
เมือง venlo” แก้ไขเป็น “Fontys University of Applied Science International Campus เมือง Venlo”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการพิจารณาการอุทธรณ์คาสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัย
ของนายกฤษฎา สุขสาเนียง
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจามหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้ง
นายวรพงษ์ วรรณศิ ริ เป็ น ประธานคณะอนุก รรมการอุท ธรณ์และร้ องทุ กข์ เพื่ อพิจ ารณาการอุ ทธรณ์ค าสั่ ง
ปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสาเนียง
คณะอนุ ก รรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณา
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของนายกฤษฎา สุขสาเนียง โดยจัดประชุมจานวน 4 ครั้งและในคราวประชุมครั้งที่
4/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯได้จัดทารายงานการประชุมและรายละเอียด
บันทึกการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิ ทยาลัย ในคราวประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 รายละเอียดในเอกสารลับ
นอกเล่มประชุม
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นการลับ
มติที่ประชุม
พิจารณามา

เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยที่ได้เสนอผลการ
3.2 รายชื่อสาขาวิชาเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
(1) งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้จัดทารายชื่อสาขาวิชาเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยใช้แนวทางที่ ISCED กาหนดไว้แล้วนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย

๔

ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยได้ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวในหลายมุมมอง ได้แก่
(1.1) กรอบแนวทางของ ISCED ที่กาหนดไว้ในบางกลุ่มมีรายละเอียดของสาขาวิชาย่อยที่
ไม่สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มวิชาในปัจจุบันควรปรับประยุกต์
(1.2) ควรจัดแบ่งกลุ่มวิชาโดยให้นาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการจัดทา
รายชื่อของสาขาวิชา
(1.3) ควรตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน หรือไม่มีแนวโน้มที่
จะเปิดการเรียนการสอนออก
(1.4) ควรเพิ่มเติมสาขาวิชาในสายการจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาการสอนต่างๆ
(1.5) ควรเสนอในลั ก ษณะสาขาวิ ช าหลั ก ๆ โดยมิใ ห้ แ ยกย่ อ ยมากเกิ น ไปเพื่ อ ประโยชน์
ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดการทาผลงานวิชาการของคณาจารย์ด้วย
(1.6) ขอให้ ง านก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ปรั บ ปรุ ง รายชื่ อ ดั ง กล่ า วแล้ ว น ามาเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
(2) งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ได้นาประเด็นเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลั ย เข้าสู่ ที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อรับคาแนะนาเพิ่มเติมและปรับปรุงรายชื่อสาขาวิชาเพื่อ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ดังนี้
(2.1) การจัดกลุ่มหลักรายชื่อสาขาวิชา โดยปรับประยุกต์จาก ISCED ให้เหมาะสมกับบริบท
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(2.2) การปรับเปลี่ยนสาขาวิชาย่อยๆในแต่ละกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มรายชื่อหลัก ให้
เป็นไปตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
(2.3) การแจกแจงให้เห็นชัดเจนว่า ในแต่ละสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขอ
กาหนดตาแหน่งของคณาจารย์ที่สังกัดในคณะใดๆ
(2.4) การตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันหรือไม่มีแนวโน้มที่
จะเปิดการเรียนการสอนออก
(2.5) การเพิ่มเติมสาขาวิชาในสายการจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาการสอนต่างๆ
ทั้งนี้ การปรับปรุงได้คานึงถึงการกาหนดรายชื่อสาขาวิชาหลักๆ โดยมิให้แยกย่อยมากเกินไปเพื่อ
ประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิป ระเมินผลงานวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดการทาผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ด้วย
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) มีความซ้าซ้อนกันของสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หากมีการขอใหม่ควรเป็นวิชาพื้นฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยผู้นาเสนอได้ชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี ก ารสอนวิ ช าเอกภาษาไทยทั้ ง ในคณะครุ ศ าสตร์ แ ละ
คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ทราบถึงธรรมชาติของมหาวิทยาลัย โดย
การตั้ง Readers เพื่อพิจารณาผลงานของอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จะพิจารณาคัดเลื อก
Readers ซึ่งมีความโน้มเอียงไปทางด้านการศึกษาที่เน้นภาษาไทย และหากเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์
จะเน้นทางด้านอักษรศาสตร์ เป็นต้น
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(2) ให้คาแนะนาในการแก้ไขรายชื่อสาขาวิชา ดังนี้
(2.1) กลุ่มสาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาย่อยลาดับที่ 9 “คณิตศาสตร์ศึกษา” เป็นเรื่องการสอน
ซึ่งต่างจาก สาขาวิชาย่อยลาดับที่ 5 “การศึกษา(คณิตศาสตร์)” / สาขาวิชาย่อยลาดับที่ 19 “การแนะแนว
อาชีพ” ควรไปรวมกับ สาขาย่อยลาดับที่ 17 “จิตวิทยาและการแนะแนว” / สาขาวิชาย่อยลาดับที่ 18 ควรเป็น
สาขาวิชา “จิตวิทยาการศึกษา” ของคณะครุศาสตร์ และควรเพิ่มสาขาวิชาย่อย “นิเทศการศึกษา”
(2.2) กลุ่มสาขาวิชาภาษา ปรัชญา และศาสนา ควรเพิ่มเป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ภาษา
ปรัชญา และศาสนา เพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาย่อย
(2.3) กลุ่มสาขาวิชาที่ 5.1 สาขาวิชาย่อยลาดับที่ 11 “ภูมิสารสนเทศ” สามารถระบุอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วยได้
(2.4) กลุ่มสาขาวิชาที่ 5.3 สาขาวิชาย่อยลาดับที่ 11 “การจัดการสารสนเทศ” สามารถ
ระบุอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วยได้
(3) ให้ใช้การแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการของ ISCED เพราะตรงกับแนว มคอ.1 เพื่อความชัดเจน
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อสาขาวิชาเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับคณะวิชา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 การนาเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 17 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุ มัติแต่งตั้ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีว รรณ เอี่ยมสะอาด ให้ดารง
ตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 19/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และ
สภามหาวิทยาลั ย มีข้อเสนอแนะให้ ผู้ ได้รั บ การแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลั ยได้เข้านาเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ นาเสนอที่ประชุมถึง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน พ.ศ. 2557 – 2561
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับฟังการนาเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) การกาหนดจุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย และคุณลักษณะเฉพาะด้านของบัณฑิต ควรกาหนด
ให้ ชัดเจน เช่น การค้น คว้า วิจั ย โดยเน้ น การจัดทาวิทยานิพนธ์ให้ มากขึ้น เน้นความเป็นนักวิช าการที่มีความ
แตกต่าง และความเป็นนวัตกรรม รวมทั้งกาหนดฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(2) วิธีก ารบริ ห ารงานควรกระจายไปยังคณะให้ มากขึ้ น และควรปรับเปลี่ ยนวิธีก ารทางาน
ที่เกี่ยวกับงานทะเบีบนให้อยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด ได้แก่ การรับนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน การสาเร็จ
การศึกษา เป็นต้น
(3) ด้านอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ควรปรับเพิ่มขึ้นให้มีความเหมาะสม
(4) คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ควรแยกเป็ น คณะกรรมการด้ า นวิ ช าการ และ
คณะกรรมการด้านบริหารงาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
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4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557
ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 120 ล้ า นบาท ให้ ด าเนิ น การโครงการจั ด ตั้ ง
ศูน ย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยายโสม จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี และ
ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทุก 4 เดือน นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจากสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยใน
ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีการอนุมัติใช้งบประมาณ เป็นการประชุมหารือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันพร้อมดาเนินการวางแผน กาหนดขอบเขตของงานที่จะดาเนินการว่าจ้างหรือ
จัดซื้อต่อไป ผลการดาเนินงานที่ได้ทาไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 12.33 ของการดาเนินงานตลอดโครงการ และ
ขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยายโสม จังหวัด
สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งวิทยาเขตสระยายโสมโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) เนื่องจากการดาเนินงานมีความล่าช้าเป็นเวลาสองเดือน ควรจัดทาแผนการดาเนินงานเป็น
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ในส่วนของก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าในแผนงานและแผนเงินอย่างเป็นระบบ
(2) การใช้ Internet สามารถเชื่อมสัญญาณจากโรงเรียนสระยายโสม ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขต
ไม่เกิน 2.5 กิโลเมตร และควรมีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตผ่านเครือข่าย Internet เพื่อเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่าย
(3) การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาเขตสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
(1) การพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ดาเนินการตามสาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2554 โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ” เพื่อดาเนินการต่างๆตาม
ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น
(2) คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ตามค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ 8/2555 ได้ครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพิจารณา
ตาแหน่ งทางวิช าการมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามสาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยจึงต้องดาเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว ที่ระบุไว้
ในข้อ 8 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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จากบุคคลที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด ซึ่งต้องครอบคลุม
สาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน (3)รองอธิการบดีหรือ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ (4) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(3) มหาวิทยาลัยพิจารณาตามสาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 8(1)(2)(3)(4) แล้วเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ” รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีอานาจ
และหน้ าที่ตามที่ ร ะบุ ไว้ในข้อบั ง คับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ว ยตาแหน่งทางวิช าการ
พ.ศ.2554 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
5.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสาธารณสุข
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อ (1) คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 13 “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการสาหรับ
คณาจารย์ พิ เ ศษให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุ โ ลม...”และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลั ยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา
18(9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ.2554 ข้ อ 13 ภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10)พ.ศ.2556
ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
(4) มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ)เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8
ตุลาคม 2556

๘

การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจ ารณาถึงคุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการ
พิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ อ าจารย์ ดร.วิ นั ย สยอวรรณ (อาจารย์ พิ เ ศษ) เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อน
วันที่ 8 ตุลาคม 2556
5.3 การจัดทาโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ประเทศ
เนเธอร์แลนด์และเยอรมนี
สรุปเรื่อง
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่องบทบาท
ของสภากับแนวทางกากับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมเพื่อปรับบทบาทภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ด้วยการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ณ Fontys University
of Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศ
เยอรมนี ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภาวิชาการจานวน 30 คน
(2) มหาวิ ทยาลั ย ได้ ดาเนิ นการจัดท าโครงการ ก าหนดการ และคาสั่ งเดิ นทางไปราชการ
ต่างประเทศ และการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี รวมถึงการเตรียมการ
ในด้ านต่ างๆ น าเสนอในการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยครั้ งที่ 8/2557 วันพฤหั ส บดีที่ 21
สิงหาคม 2557
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี การแสดงความคิดเห็นให้มีการวางแผน กาหนดการดาเนินการในการ
เข้าร่วมประชุมของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหาร ระหว่างสองมหาวิทยาลัยล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี เช่น
การทาบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU) เป็นต้น
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดทาโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ Fontys University of
Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศ
เยอรมนี โดยมหาวิทยาลัย และมีกาหนดการเดินทางไปทาหนังสือเดินทางในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา
9.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/๒๕๕๗
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 18
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙

๖.๒ การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ได้สอบถามที่ประชุมถึง การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี เนื่องจาก
เกิดความล่าช้าอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ จึงควรมีการดาเนินการสรรหา
ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีโดยเร็ว
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้
(1) การสรรหาผู้ ดารงตาแหน่ งมี ความส าคั ญอย่ างยิ่ง และควรด าเนิน การโดยเร็ ว แต่ อาจมี
การติดขัดในกระบวนการพิจารณาโปรดเกล้าฯ โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากมีคดีความใน
ชั้นศาลปกครอง
(2) ข้อสังเกตในการนับวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดีของรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์
หนู ชูชัย ที่ยั งไม่มีข้อยุติ จึ งควรทาหนั งสื อหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อความถูกต้อง
ในการดาเนินการของคณะกรรมการสรรหา และสภามหาวิทยาลัย
(3) มหาวิทยาลัยไม่ควรเว้นว่างตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นเวลานาน ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว
มติที่ประชุม มอบอธิการบดีและฝ่ ายเลขานุการดาเนินการหาข้อมูล ประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี และให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในคราวถัดไป
๖.3 หนังสือจากสานักงานรัฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ กรณีขอโปรดเกล้า นายบุญลือ
ทองอยู่ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ได้นาเสนอที่ประชุมถึงหนังสือจากสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึ กษาธิก าร กรณี ขอโปรดเกล้ า นายบุ ญลื อ ทองอยู่ ให้ ด ารงต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รั บ ทราบ โดยฝ่ า ยสั ง คมจิ ต วิ ท ยา คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จะเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้
เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
6.4 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ได้เสนอที่ประชุมว่า พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ้างที่ทา
สัญญาปีต่อปียังไม่ได้รับการต่อสัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายอธิการบดีให้ดูแลการดาเนินงานจัดทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ของกองบริหารงานบุคคลและงานนิติการ
เลิกประชุมเวลา ๑7.20 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

