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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕๕8 

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์พิบูลย์ วิฑรูย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางมรกต   ภู่ทอง          ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๒. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 

 



๒ 

 

๕. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวว่าในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยในวันนี้

เป็นวาระส าคัญที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย จึงมีข้อเสนอแนะในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีซึ่งเป็นต าแหน่งส าคัญในการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่
การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด หน้าที่หลักได้แก่ ด้านการเรียนการสอนคือการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ด้านการวิจัยควรสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ด้านบริการวิชาการ  
ต่อสังคมควรมีผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่นการเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือ
ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารการศึกษา 
(2) มีความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
(3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต้องพัฒนาคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถบริหารงานบุคคลในคณะให้เกิดความสามัคคีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์

ที่ดีต่อคณะอ่ืนและบุคคลภายนอก 
(5) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างชาติได้ ฝึกฝนพัฒนา

อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจ าและต่อเนื่อง  
(6) ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  
(7) ผู้สมัครหรือบุคคลใกล้ชิดไม่ควรให้ร้ายผู้สมัครคนอ่ืน เนื่องจากกรรมการย่อมทราบคุณสมบัติของ

ผู้สมัครโดยละเอียดแล้ว 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปรายละเอียดการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี  
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแผน
รายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริหารเงิน
ลงทุนของมหาวิทยาลัย พิจารณาเงินที่ครบก าหนดการฝากธนาคารไปลงทุนในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ



๓ 

 

สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า การน าเงินไปลงทุนดังกล่าวควรให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อน และการน าเงินไปฝากลงทุนนั้นยังไม่มีรายละเอียดในการฝาก จึงเห็นควรให้
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหาข้อมูลเพิ่มเติม และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) น าข้อมูลด้านการน าเงินไปลงทุนแจ้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับความเห็น โดยมีข้อเสนอแนะให้เน้นหลักความระมัดระวัง
เป็นส าคัญ และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ า ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี 
 (2) การน าเงินไปลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม และได้รับ
ข้อเสนอด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ านวน ๓ บริษัท (รายละเอียดตามบันทึกแนบ) และวงเงิน
ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริหาร เป็นเงินฝากประจ าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ๓๖ เดือน ซึ่งครบก าหนด จ านวน ๓ กองทุน โดยน าเงินในส่วนของกองทุนคงเงินต้นทั้ง ๓ กองทุน ประเภท
ใช้เพียงดอกผล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินลงทุน  ในลักษณะลงทุนในตราสารหนี้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ และหุ้นทุน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลสรุปรายละเอียดการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี แล้ว  มีประเด็น
สอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ตามที่ได้มีการเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ครั้งที่ 1/2558  
ที่ประชุมสรุปว่า ส าหรับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 8 มิถุนายน ให้น าฝากธนาคารไทยพาณิชย์ 
ระยะเวลา 4 เดือน หรือธนาคารกรุงเทพระยะเวลา 7 เดือน และส าหรับเงินที่ครบก าหนดอ่ืนๆ ให้ก าหนดแนวลงทุน
ใหม่ และในการประชุมครั้งที่ 2/2558 มีการรายงานให้ทราบว่า เลือกลงทุนในธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว หมายความ
ว่าเงินที่จะน ามาใช้ส าหรับการก าหนดการลงทุนใหม่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 100 ล้านบาท แต่ที่
น าเสนอพบว่า มีเงิน 100 ล้านบาทของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่น าไปลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็ม เอฟ ซี ด้วย มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยน าไปฝากประจ า 4 เดือน ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อครบก าหนด
ผลตอบแทนที่ได้ก็เข้ากองทุนเช่นเดิม ส่วนของเงินต้นได้เปลี่ยนไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร  

(2) ไม่ได้มีการน าเสนอประเภทร้อยละ 90 และหุ้นทุนร้อยละ 10 เนื่องจากเกณฑ์บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนที่เสนอมาไม่มีในช่วงค่าของการลงทุน เป็นการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หากมหาวิทยาลัยต้องการ 
แบบใดก็สามารถด าเนินการได้โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แล้วน าเสนอเงื่อนไขใหม่จึงน าเงื่อนไขใหม่มา
พิจารณาในลักษณะที่ผลตอบแทนใกล้เคียงกันทั้งหมด และมีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจ า เนื่องจากเงินจากทั้ง  
3 กองทุนเป็นเงินที่ใช้เพียงดอกผลจากเงินต้น และเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงมอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เป็นผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าให้พิจารณาติดตามผลในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสาม
บริษัทจะพยายามบริหารให้ดีที่สุดและการเลือกสัดส่วนของความเสี่ยงไม่สูง โดยจะน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบต่อไป 

(3) เนื่องจากค่าของเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอแนะคือควรลงทุนที่ได้ประโยชน์คุ้มค่า 
อาท ิการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการขยายพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ สรุปรายละเอียดการน าเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
 

 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 20/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 นั้น 
 เพ่ือให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 ข้อ 5 
มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 2005/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดท าประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  (1.1) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์” 
ประกาศเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
  (1.2) ประกาศฯ เรื่อง “การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  โดย
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์” ประกาศเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2558 
  (1.3) ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ประกาศเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558  
 (2) ด าเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
       2.1) การให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ระหว่าง
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏ
ว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ 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 าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯและบุคลากรของคณะ
ครุศาสตร์ 
  2.4) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 
  2.5) การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเรียงตามล าดับอักษร คือ 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
 

 
 
 
 



๕ 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้ สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ทั้ง 3 คน และได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดย
เปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์  
 

มติที่ประชุม     อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  
18 ตุลาคม พ.ศ.2558 
  

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 าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการในวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น 
 เพ่ือให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอ านาจ
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2006/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดท าประกาศต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  1.1) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ” ประกาศเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
  1.2) ประกาศฯ เรื่อง “การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ” ประกาศเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2558 
  1.3) ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประกาศเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2558  
 (2) ด าเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1) การให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 28 สิงหาคม 2558 ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯก 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 และบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ขอสละสิทธิ์
การเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์และรับการหยั่งเสียง จึงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อ  จ านวน  ๒  ราย 
   
 



๖ 

 

  2.4) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
  2.5) การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง เรียงตามล าดับอักษร คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว 
   2) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้ สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ทั้ง 2 คน และได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ  
 

มติที่ประชุม     อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 
  5.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 (1) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง เนื่องจากด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มตามอัตราที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณ เหตุเพราะไม่มีผู้มาสมัครสอบ หรือมีผู้มาสมัครสอบในปลายปีงบประมาณ ท าให้เงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมาให้ใช้จ่ายนั้นไม่สามารถใช้จ่ายได้หมด มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ที่จะน าเงินดังกล่าว
ทั้งหมดมาเก็บไว้ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยน าส่งเป็นรายไตรมาส ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสมทบเงินเข้าไปในกองทุน
อีกส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ เช่น  เงินประจ า
ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 (2) มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว 
 (3) คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเห็นควรให้แก้ไขเป็นร่างระเบียบฯว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และพิจารณาตรวจสอบสาระส าคัญของระเบียบดังกล่าว เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4) ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... น าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 
 

การพิจารณา 
  ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ข้อ 4 ค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากค านิยามค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หมายความรวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ซึ่งจากค านิยามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปจ้างบุคลากรแทนต าแหน่ง
ข้าราชการ เนื่องจากมีการยกเลิกต าแหน่งข้าราชการตั้งแต่ พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีอนุมั ติงบประมาณให้กรอบ



๗ 

 

อัตราก าลัง โดยให้ส านักงบประมาณกระจายเงิน มหาวิทยาลัยไม่ได้จ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมีการน าไปใช้อย่าง
อ่ืนต้องค านวณใหม ่

(2) ในข้อ 9 (1) เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป คือเงินที่หัก 0.2 จาก
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินเหลือจ่ายจากการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ควรระบุจ านวนที่ชัดเจน เนื่องจากเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเป็นงบบุคลากรไม่สามารถเปลี่ยนหมวดไปใช้อย่างอ่ืนเพราะผิด
กฎหมายงบประมาณ จึงควรก าหนดบทเฉพาะกาลให้รวมการใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเทอมบุตรได้
เช่นเดียวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 เนื่องจากไม่ได้ระบุอยู่ในร่างระเบียบดังกล่าว 

(3) มีกรณีข้อคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่ มีสถานะโสด ไม่มีบุตร หรือไม่ได้เจ็บป่วย ซึ่งเห็นว่า
ไม่ไดร้ับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการเท่าที่ควร เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจ านวน 0.2 เปอร์เซ็นต์ทุกปีเช่นกัน  

(4) ควรน าดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีจากกองทุนเงิน 100 ล้านบาทมารวมเป็นกองทุนเดียวเพ่ือจะได้
จัดสวัสดิการที่เพ่ิมข้ึน 

(5) เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยกองทุนและการบริหารงานบุคคลค่อนข้างมาก
และมีความซ้ าซ้อนกันอยู่ การร่างข้อบังคับหรือระเบียบใหม่ต้องค านึงถึงข้อบังคับหรือระเบียบเดิมด้วยเพ่ือความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันกับเจตนารมย์เดิม  

(6) ควรจัดระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่โดยจัดจ้างในเงินงบประมาณแผ่นดินให้ครบก่อน 
เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนอัตราที่ต้องการจ้างเพ่ิม และทราบจ านวนเงินเหลือจ่ายที่ชัดเจน เพ่ือน ามาใช้เป็นสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(7) ควรจัดท าประกันชีวิตให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคลจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

(8) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 โดยแก้ไขเป็น
ฉบับที่ 2 แล้วเพ่ิมกองทุนจากเงินเหลือจ่ายจากบุคลากรงบประมาณเงินอุดหนุนเข้าไปด้วย  

(9) เห็นควรมอบคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร นิติกร ร่วมกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย น ากลับไปพิจารณาศึกษารายละเอียดข้อมูลเพ่ือความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
เพ่ือประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร 
น ากลับไปพิจารณา และให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯดังกล่าว แล้วจึงน ามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  5.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจ้างบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการพ้ืนฐาน กลุ่มงาน
สนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ และเห็นควรให้มีระเบียบบริหารงานบุคคลส าหรับบุคคลกลุ่ม
ดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ จึงได้จัดท าร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ในการ
บริหารงานบุคคล และเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในต าแหน่งงาน โดยจะมีการจัดท าค าสั่งจ้างระยะยาวหากผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะแรก และจะมีบัญชีเงินเดือนในอัตราเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
  มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ
ร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... ดังกล่าว โดยการปรับแก้จากระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการและ
เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล เพื่อให้การจัดท าร่างระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยฝ่ายเลขานุการได้น าร่าง
ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
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การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท าร่างระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง เพ่ือเป็นการ
สร้างหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล และเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในต าแหน่งงานของลูกจ้าง จึงเห็นสมควรอนุมัติ 
(ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....  
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่  
22 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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