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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” (Yong Siew Toh)
ณ ประเทศสิงคโปร์
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” (Yong Siew Toh Conservatory of Music) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยการนาของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
เกณฑ์มา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ซึ่งสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลั ย National University of Singapore ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก มีการคัดเลื อกนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาและพัฒนาให้เป็นนักดนตรีระดับโลก โดยสถาบันดังกล่าวมีความพร้อม
ในทุกด้าน ได้แก่ คณาจารย์ซึ่งเป็นนักดนตรีระดับโลก อุปกรณ์เครื่องดนตรี และอาคารสถานที่จัดแสดง ซึ่งจาก
การศึกษาดูงานดังกล่าวทาให้ทราบข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรีต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบถึ ง การจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย โดย Webometrics สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ติดอันดับมากที่สุดประมาณ 20 แห่ง และในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการจัดอันดับ 10 อันดับ
แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอันดับที่ 3
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต นอกจากนี้ ใ นการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศไทย อั น ดั บ ที่ 1
คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายังไม่ได้รั บการจัดอันดับ ซึ่งการจัดอันดับนั้น
มีเกณฑ์ในการเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์รวมอยู่ด้วย จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลาย
ประการต่อมาคือการดาเนินการจัดตัง้ คณะหรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓

เพิ่มเติม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เป็นต้น รวมทั้ง การผลักดันการเพิ่มจานวนผลงานการวิจัย เพื่อ ส่งผล
ต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2557
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 แล้ว มีการแก้ไขข้อความในหน้าที่ 12 วาระที่ 6.2 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 15 ตัดคาว่า
“รับทราบ” ออก
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การอุทธรณ์คาสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสาเนียง
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้ง
นายวรพงษ์ วรรณศิ ริ เป็ น ประธานคณะอนุก รรมการอุท ธรณ์และร้ องทุ กข์ เพื่ อพิจ ารณาการอุ ทธรณ์ค าสั่ ง
ปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสาเนียง และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่ 8/2557 ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัยตามที่ได้เสนอผลการพิจารณามาในที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การอุทธรณ์คาสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสาเนียงของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อนายกฤษฎา สุขสาเนียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับ ทราบ การจั ดทาหนั งสื อ แจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์คาสั่ งปลดออกจากราชการของ
สภามหาวิทยาลัยต่อนายกฤษฎา สุขสาเนียง
3.2 ความคืบหน้าการจัดทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ได้สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่อง
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
อธิ ก ารบดี ได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม ถึ ง ความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การ ซึ่ ง ในกรณี ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ที่เกิดความล่าช้าในการต่อสัญญาจ้างนั้น เนื่องจากรอข้อบังคับที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม ดั ง กล่ า วในการต่ อ สั ญ ญา ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ น าข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลแล้ ว และจะนาเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฏหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

๔

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยควรมีการดาเนินการเร่งด่วน เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานาน
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ได้มีการน าเสนอวาระการประชุมที่ 6.2 เรื่อง การสรรหาผู้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลั ยควรเร่ง
ดาเนินการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบอธิ ก ารบดี แ ละฝ่ า ยเลขานุ ก ารด าเนิ น การหาข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี และให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในคราวถัดไป
ฝ่ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยได้ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี
โดยมี ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ อ บั ง คั บ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประเด็น (1) ประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
(2) ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (3) ประเด็นการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
อธิการบดี ซึ่งจากข้อมูล ดังกล่ าวฝ่ายเลขานุการสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ยกร่างปฏิทินการสรรหาอธิการบดี และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดกระบวนการ ขั้นตอน
และช่วงเวลาในการดาเนินการสรรหาอธิการบดี และคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า
(1) กรรมการได้ ส อบถามถึ ง ความชั ด เจนของกระบวนการที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ย กเลิ ก
เพิกถอนคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่สาคัญผิดในข้อเท็จจริง กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ว่าจะส่ง
ผลกระทบต่อการดาเนินการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่ ซึ่งได้มีการชี้แจงว่าการยกเลิกเพิกถอนคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัย เป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง และเมื่อสภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ดาเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถดาเนินการเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตาม
ขั้นตอนได้
(2) เห็นชอบให้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อดาเนินการสรรหาอธิการบดี
มติที่ประชุม

อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จานวน 10 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต
เหล่าวัฒนา
ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
กรรมการ
4. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
กรรมการ
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5. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
7. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
9. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

5.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง
(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ 30 กันยายน
2557 มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตามค าสั่ ง
ที่ 1861/2557 คณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ภายใต้สาระสาคัญ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อที่ 6 และ ข้อที่ 7 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ โดย
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ 2 สาย ได้แก่ สายที่ 1 คณาจารย์ประจา สายที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน
(1.2) ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการหยั่งเสียงโดยบุคลากรทั้ง
2 สายของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ให้ได้สายละไม่เกิน 3 รายชื่อ
(1.3) ให้มีการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงในข้อ 1.2 โดยคณะกรรมการ
สรรหา ฯ ให้เหลือจานวน 3 รายชื่อ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ต่อไป
(2) จากการด าเนิ น การในข้ อ 1 ได้ ร ายชื่ อ พร้ อ มประวั ติ ข้ อ มู ล ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ฯ จานวน 3 รายชื่อ(เรียงตามลาดับอักษร) ดังนี้
(2.1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
(2.2) อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์
(2.3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
การพิจารณา
ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 3 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผลการลงคะแนนปรากฏว่ า รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิ ต โกวิ ท วที ได้ รั บเลื อกให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
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5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์ ดร.กุ ล สิ ริ นทร์ อภิ รั ตน์ วรเดช และอาจารย์ อั มริ นทร์ แรงเพ็ ช ร จั ดส่ งผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาดนตรีไทย
ตามลาดับ
(2) การขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการของอาจารย์ ดั งกล่ าวในข้ อ 1 คณะกรรมการพิ จารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555,
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระในพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18(9) ระบุ ให้ มหาวิ ทยาลั ยเป็ นผู้ มี อ านาจแต่ งตั้ งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 , (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
(4) มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
(4.1) อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557
(4.2) อาจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจ ารณาถึงคุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ดารงตาแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้
อาจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6
พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม

(1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557
(2) อนุมัตแิ ต่งตั้ง อาจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
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5.4 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
สรุปเรื่อง
(1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวคือ นางสาวสุวัสสา เพ็งสีแสง
ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ดังรายการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติดังแนบ
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิ ยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบั ติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลั กสู ตรที่เปิดสอน”และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(3) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7)
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว
ในคราวประชุ มสภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 9/2557 เมื่ อวั นอั งคารที่ 2 กั นยายน 2557 สภาวิ ชาการมี มติ เห็ นชอบ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
(5) มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอานาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) และ (7)
การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จากเดิ ม คื อ นางสาวสุ วั ส สา เพ็ ง สี แ สง เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากเดิมคือนางสาวสุวัสสา เพ็งสีแสง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะหมดวาระลงในวันที่ 11 ตุลาคม 2557
ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2557 และคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 12/2554 และตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย
พ.ศ.2547 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ ง ก าหนดให้ มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๘

อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบมาตรา
18(14) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2557
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557
การพิจารณา ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 9 คน ดังนี้
1. อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ กรรมการ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
กรรมการ
8. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เลขานุการ
5.6 การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปเรื่อง
ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๑๑) ได้ระบุอานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณรายจ่า ยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า ด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๖
ได้ระบุให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของปีงบประมาณต่อไปนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยกองนโยบายและแผน
ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้ทบทวนการขอตั้งวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(จัดจ้างครู ๓ ปี) ไม่ให้เกินวงเงินภาพรวมที่
สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไว้เดิม
เพื่อให้การดาเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายละเอียดการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่
๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

๙

มติที่ประชุม

1. เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาเมื่อมีการแต่งตั้งอธิการบดีใหม่
2. การใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณรายได้ ที่ เ ป็ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ า
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ตามปกติ
3. ปรับจากงบประมาณเกณฑ์เงินสด เป็นงบประมาณเกณฑ์คงค้าง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕๗
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่
16 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

