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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

 
วาระท่ี 5.1  การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ์

 

สรุปเรื่อง 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 20/2554 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ ด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะครุศาสตร์ โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ในวันที่ 
17 ตุลาคม 2554 นั้น 
 เพ่ือให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2005/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะครุศาสตร์” ประกาศเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
  1.2 ประกาศฯ เรื่อง “การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2558 
  1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
       2.1 กา ร ให้ เ ส น อชื่ อ ผู้ ส มคว รด า ร ง ต า แ หน่ ง คณบดี ค ณะครุ ศ า สต ร์  
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อ 
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน ๓ ราย คือ 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ       
และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 
  2.4 การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 
  2.5 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเรียงตามล าดับอักษร คือ 



   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ จ านวน 1 คน เป็นคณบดคีณะครุศาสตร์ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

 
วาระท่ี 5.2  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 10/2554 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2554 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   
มากสุข จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการในวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น 
 เพ่ือให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2006/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
  1.2 ประกาศฯ เรื่อง “การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2558 
  1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2558  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้ เสนอชื่อผู้ สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อ  
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว 
                             2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
   3) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ       
และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทัง้นี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ปรียานุช  
กิจรุ่งโรจน์เจริญ ขอสละสิทธิ์การเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์และรับการหยั่งเสียง จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
จ านวน  ๒  ราย 
  2.4 การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 



  2.5 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง เรียงตามล าดับอักษร คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว 
   2) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ จ านวน 1 คน เป็นคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

 
วาระท่ี 5.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

 

สรุปเรื่อง 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน  ประเภท 
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง เนื่องมาจากด าเนินการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ ไม่ เต็มตามอัตราที่ ได้ รับอนุมัติ งบประมาณ เหตุ เพราะไม่มีผู้มาสมัครสอบ  
หรือมีผู้มาสมัครสอบในปลายปีงบประมาณ ท าให้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาให้ใช้จ่าย นั้น 
ไม่สามารถใช้จ่ายให้หมดได้ มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะน าเงินดังกล่าวทั้งหมดมาเก็บไว้ในกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยน าส่งเป็นรายไตรมาส และโดยมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินเข้าไปในกองทุน 
อีกส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ 
เช่น เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
และขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบ  
ร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบร่าง
ข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเห็นควรให้แก้ไขเป็นร่างระเบียบฯ  
ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญของระเบียบดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัย 
 3. ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

 
วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... 

 

สรุปเรื่อง 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจ้างบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการ
พ้ืนฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ และเห็นควรให้มีระเบียบบริหารงาน
บุคคลส าหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้จัดท าร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... ขึ้น 
เพ่ือเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเพ่ือให้เกิดความม่ันคงในต าแหน่งงาน โดยจะมี
การจัดท าค าสั่งจ้างระยะยาวหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรก และจะมีบัญชีเงินเดือน
ในอัตราเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
พิจารณาตรวจสอบร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... ดังกล่าว โดยการปรับแก้จากระเบียบฯ 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการและเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล เพ่ือให้การจัดท าร่างระเบียบดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยฝ่ายเลขานุการได้น าร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... น าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 
กันยายน 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์

  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
             
             


