
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 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.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาวทัศนีย์   รักรงค ์          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.สุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ์         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ทวีศักดิ ์  จงประดับเกียรติ         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๔. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และนิสิตที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีคณาจารย์และนิสิตได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้  

(1) คณาจารย์ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ดังต่อไปนี้ 

- นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต 
โกวิทวที  

- การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย รางวัลอันดับ ๒ กลุ่มการศึกษาและนวัตกรรม 
ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ  

- การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย รางวัลอันดับ ๓ กลุ่มการศึกษาและนวัตกรรม 
ได้แก่ อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี  

- การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติภาคบรรยาย รางวัลผลประเมินนิทรรศการผลงานวิจัย  
รางวัลอันดับ ๔ (รางวัลชมเชย) ได้แก่ อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์   

(2) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ และ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ หัสดี ที่ปรึกษาโครงงานนิสิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รวมทั้งนิสิต ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการประกวด
โครงการวิจัยระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีรายนามนิสิตที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ดังนี้ 

- น.ส.นูรอีมาน มูซอ  - น.ส.ฮานีฟา แวมามุ 
- น.ส.อารูรา บาสอ  - น.ส.ปริตา สงวนทรัพย์ 
- น.ส.สุดารัตน์ กองทุ่งมล  - น.ส.เยาวลักษณ์ ดวงมุลลี 
- น.ส.โสรยา เปาะซา  - นายกิตตินันท์ สกุนินนท์ 
- นายสายชล บุตรดี  - น.ส.อภิษฎา พรหมสถิตย์ 
- น.ส.ศศิชา ไชยศรี  - น.ส.สุธารัตน์ สุภาพทรัพย์ 
(3) นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก
กับงานพัฒนาสังคม” ในระดับอุดมศึกษา  



๓ 

 

จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา 
นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงดังกล่าว 
    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  (1.2) การจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ.2558 การประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง“มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้แทน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมการจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2558 การประชุมทาง
วิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 
2558 โดยมีสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมเสวนา โดยมี
เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแนวโน้มการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงขออนุญาต
รายงานและมอบเอกสารให้แก่อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยไว้เพ่ือศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน                 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดเสวนาดังกล่าวเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 4 สภามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนไปตามวาระจะมีการตกลง
เรื่องหัวข้อการประชุมทางวิชาการแต่ละปี ปีนี้เป็นเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ภูมิภาค มี การรายงานการ
ด าเนินงานของแต่ละสภามหาวิทยาลัย ที่น่าสนใจคือ การพัฒนาโดยไม่เน้นงบประมาณเป็นตัวตั้ง แต่เน้นการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการการเงินมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558  

 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2547 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

3.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ.2547 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.2 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/(122)/2558 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และขอให้                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นั้น สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ เห็นชอบ           
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                 
ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ                    
ในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ คือ 
 (1) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๕ 

 

 (2) น ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยส่งไปยังที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือด าเนินการ
ท าหนังสือกราบบังคมทูลไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 (3) ค าประกาศราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ตามร่างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 (4) หนังสือเฉลิมพระเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ด าเนินการและน าส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง  
 (5) การอ่านประกาศเกียรติคุณฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณ 
 (6) ฉลองพระองค์ครุยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเอง 
  (7) ก าหนดการเข้าเฝ้าฯ ให้รอหนังสือพระราชทานพระราชวโรกาสฯให้เข้าเฝ้าฯ โดยที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะนัดหมายอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทูลเกล้าฯ                 
ถวายปริญญา และอธิการบดีเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ครุย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หน้า 20 การด าเนินการ ให้แก้ไขจาก 
“สาขาวิชาการศึกษา” เป็น “สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีมติ
ให้ถวายปริญญาด้านการศึกษา ทั้งนี้มอบให้แต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวที่ผ่านมา
ได้มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

  4.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหา
ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 (2) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 (3) จัดท าแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารแนบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 
2558 ณ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 0.900 – 16.00 น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
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 4.3 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยมีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (2) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) จัดท าแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ทั้งนี้  ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารแนบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่                  
8-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 0.900 – 16.00 น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณา
เพ่ือความรอบคอบ หากมีการแก้ไขในสาระส าคัญให้ปรับแก้ไขแล้วจึงน าเสนอสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติแก้ไขร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา พ.ศ.  . . . .  ในเรื่องระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้าง                         
พนักงานมหาวิทยาลัย  
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบการแก้ไขน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 

นางสาวทัศนีย์ รักรงค์ ผู้น าเสนอ กล่าวเพิ่มเติมว่า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  นั้น ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน ากลับไปพิจารณา              
เพ่ือความรอบคอบ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้ว มีการแก้ไขใน 3 ประเด็น ดังนี้  

(1) ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างที่ปรากฏในข้อ 20 เดิมมี 4 ระยะ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ไดพิ้จารณาเพ่ิมเติมเป็น 5 ระยะ โดยในระยะที่สี่ มีอายุสัญญาจ้างไม่เกินสิบปี และเพ่ิมระยะที่ห้า คือ มีอายุสัญญาจ้าง
จนถึงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยครบหกสิบปีบริบูรณ์  



๗ 

 

(2) เงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างที่ปรากฏในข้อ 23 มี 5 ระยะเช่นเดิม โดยในระยะที่สี่ มีเงื่อนไข
เพ่ิมเติมคือ ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงาน
ทางวิชาการอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 

(3) เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ข้อ 63 ที่บัญญัติขึ้นใหม่เพ่ือเยียวยาและเปิดโอกาสให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ที่อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่สามในปัจจุบัน ซึ่งมีจ านวน 75 ราย ที่ต้องเข้าสู่การต่อสัญญา
จ้างในระยะต่อไป และมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อน ให้ได้มีระยะเวลา           
ในการจัดท าผลงานทางวิชาการมากขึ้น โดยในข้อ 63 ได้เพ่ิมเติมว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ซึ่งอยู่ในอายุสัญญาจ้าง
ระยะที่สาม ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการอันเป็นเงื่อนไขของการต่อสัญญาจ้าง
ระยะทีส่ี่ ให้สามารถต่อสัญญาจ้างในระยะท่ีสี่ได ้แต่ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ต่อสัญญาจ้างระยะที่สี่ จะต้องมี
ต าแหน่งทางวิชาการอันเป็นเงื่อนไขของการต่อสัญญาจ้างระยะที่สี่ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการเช่นว่านั้น ให้มหาวิทยาลัยยกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น” เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้อาจารย์ที่ต้องต่อสัญญาจ้างระยะที่สามในปัจจุบัน และต้องต่อสัญญาจ้างระยะที่สี่ในอีก 5 ปี ต่อสัญญาระยะ
ทีส่ี่ได้แม้ไม่มีผลงานทางวิชาการ แต่จะต้องมีผลงานทางวิชาการภายใน 3 ปีนับแต่วันทีต่่อสัญญาระยะทีส่ี่  
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดด้ังนี้ 

 (1) บุคลากรที่อยู่ในระยะที่สอง และก าลังจะต่อสัญญาระยะที่สาม มีเงื่อนไขในการต่อสัญญา คือ 
ต้องมเีอกสารประกอบการสอน จึงเห็นว่าอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการจัดท าผลงานดังกล่าว เป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญา
จ้างได้ แต่ประเด็นดังกล่าวไม่กระทบสิทธิและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่ งมีประกาศ กพอ.  ที่ก าหนดให้อาจารย์ผู้ สอนต้องมี เอกสารประกอบการสอน                                 
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก็เห็นว่าอาจารย์ทุกท่านจะต้องมีเอกสารประกอบการสอนอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหา               
ในการต่อสัญญาจ้างในระยะต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกคนได้รับทราบข้อมูล                   
และเร่งระดมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการที่เป็นเงื่อนไขในการต่อสัญญา 
  (2) ร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลซึ่ งออกโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                
ในสถาบันอุดมศึกษายังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการจัดท าร่างฯ และในมาตรา 78 เรื่องการก าหนดผลงานทางวิชาการ             
ยังไม่สมบูรณ์ ทางสภาคณาจารย์จึงเสนอให้ตัดออกและมีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบหลายแห่งจะใช้ในการพิจารณาความดีความชอบไม่ขึ้นขั้นเงินเดือนเท่านั้น ไม่ถึงกับ
ยกเลิกสัญญาจ้าง มีข้อชี้แจงว่าร่างข้อบังคับฉบับนี้บัญญัติขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                           
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2551 ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
ลงนามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 ก าหนดภาระงานมากขึ้นกว่าเดิม แต่ที่ให้อนุมัติข้อบังคับฉบับนี้ก่อน เพ่ือให้ 
ผู้ที่จัดท าผลงานอยู่ในปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งผลงานทางวิชาการ และให้สภามหาวิทยาลัย     
ออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จใน 180 วัน และรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
  (3) ประเด็นที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นส าหรับการประกันคุณภาพ                
และเพ่ือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ก็ไม่ควรมีช่องว่างเหล่านั้น โดยมีข้อชี้แจงว่าผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร           



๘ 

 

มีข้อยกเว้นให้ ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุ                 
อันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและอาจก าหนด
มาตรฐานภาระงานที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ขั้นต้นก็ได้ ซึ่งแต่เดิมภาระงานของผู้บริหารมิได้ก าหนด ปัจจุบันนี้มีการ
ก าหนดเนื่องจากมีการแบ่งต าแหน่งของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ซึ่งก าลังจะแบ่งสายสนับสนุนเป็น 2 ส่วน คือ สายสนับสนุนวิชาการและสายสนับสนุนธุรการ 
  (4) ให้ตรวจสอบชื่อเรียกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแก้ไข
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  (5) การเ พ่ิมค่าจ้างของข้าราชการตาม  กฎ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                              
ในสถาบันอุดมศึกษา) ว่าด้วย การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                    
พ.ศ.2558 และ กฎ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ว่าด้วย ข้าราชการพลเรือน                      
ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และในข้อ 32 ที่ก าหนดว่าการเพ่ิมค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้กับข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ปัจจุบัน
ข้าราชการได้เงินเดือนเพ่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 การเพ่ิมตรงนี้เป็นการเพ่ิมแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ไม่ได้
เพ่ิมส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จะน ามาใช้อ้างเพ่ือเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้  
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 
เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าไปพิจารณา แล้วจึง
น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยไม่มีการแกไ้ข  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
  นางสาวทัศนีย์ รักรงค์ ผู้น าเสนอ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับเรื่องดังกล่าวฉบับแรก 
พ.ศ.2555 เนื่องจากได้มีหนังสือเวียนที่ ว.11 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยพบว่าข้อมูล                
ในเรื่องการก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารในส่วนของระยะเวลายังไม่สมบูรณ์ จึงได้ร่างข้อบังคับฉบับที่ 2 เพ่ิมเติม
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้ปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร                   



๙ 

 

เรื่องคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน  โดยก าหนดให้                             
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งจะต้อง
เป็นสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องก าหนดเอาไว้ในข้อบังคับ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของ
ระยะเวลาในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหาร ข้อ 20/1 (1)-(4) และข้อ 20/2 (1)-(4) ว่าระยะเวลาที่ปรากฏ                 
มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยมีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่สมควรในการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  แล้วจึงอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. .... 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. .... 
 

  5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และตามข้อ 5 แห่งระเบียบฯว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ระบุว่า 
“ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท า
หน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย” 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ต่อสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
จ่ายเงินเดือนแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 – 9 พฤษภาคม 2558 และผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีดังกล่าวไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
  

การพิจารณา 
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตั้งข้อสังเกตว่า การที่นายกสภามหาวิทยาลัย                   

เป็นผู้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย                   
พ.ศ.2558 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 31/2557 เป็นการออกระเบียบและค าสั่ง                 
ที่ผูกพันกับตนเองหรือไม่ เนื่องจากได้สอบถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 แล้วว่า ระเบียบดังกล่าว



๑๐ 

 

เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา หรือไม่ แต่การที่มีผลย้อนไปตรงกับวันที่ท่านรับต าแหน่งเป็นรักษาราชการ
แทนอธิการบดีพอดีเป็นการเจาะจงช่วงเวลาเฉพาะบุคคล  อาจเป็นการกระท าท่ีไมเ่หมาะสม  
  นายวรพงษ์ วรรณศิริ ชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ 
จูฑา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และได้มีผู้ตั้ง
ข้อสังเกต แต่เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องลงนามในฐานะสภามหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัย มิได้ท า
ในนามศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ดังนั้นระเบียบดังกล่าวสามารถออกโดยสภามหาวิทยาลัยจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และการที่ให้มีผลย้อนไปตั้งแต่วันที่ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา รับต าแหน่งเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีนั้น  
ต้องสอบถามเจตจ านงค์ของมหาวิทยาลัยที่เสนอร่างระเบียบดังกล่าว เนื่องจากกรณีศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา  
ไม่สามารถน าเงินงบประมาณแผ่นดินมาจ่ายได้  จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                                 
ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดท าระเบียบดังกล่าวขึ้นมา จึงเสมือนว่าท าเพ่ือประโยชน์ของบุคคลเดียว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ชี้แจงที่ประชุมว่า ระเบียบดังกล่าวร่างขึ้น
สืบเนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินเดือนตั้งแต่สมัยรองศาสตราจารย์                       
ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ว่ามหาวิทยาลัยมีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ข้าราชการ                    
ในมหาวิทยาลัยหรือไม ่ซึ่งขณะนั้นไม่มีระเบียบดังกล่าวจึงไม่ไดเ้ป็นการจัดท าเพ่ือศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เท่านั้น 
แต่มีไว้เพ่ือรองรับการพิจารณาจ่ายเงินเดือนแก่บุคคลภายนอกที่จะมาเป็นอธิการบดีหรือผู้บริหารระดับอ่ืน                
ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชี้แจงที่ประชุมว่า ขณะที่ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา 
รับต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดียังไม่มีระเบียบดังกล่าว การรักษาราชการนั้นไม่ได้เป็นเหตุปกติ  ดังนั้นต้อง 
ท าตามกระบวนการเดิมจนกว่าจะมีกระบวนการปกติมาใช้ปรับปรุง แต่หากยังไม่มีกระบวนการปกติมาซ้อนต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการผิดปกติเดิมไปก่อนเพราะเดิมมีค าสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย เป็นอธิการบดี 
ต่อมามีผู้รักษาราชการแทนต้องได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอธิการบดีเดิม  สามารถใช้แนวทางเดิมโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ แต่ระเบียบดังกล่าวคือระเบียบใหม่ต้องใช้ส าหรับเงื่อนไขใหม่ ดังนั้นจึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการ               
เพ่ือพิจารณาตามระเบียบดังกล่าว  

นายวรพงษ์ วรรณศิริ ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 5 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง              
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ. . . ” ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ งจาก กรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน จึงอาจจะแต่งต้ังเป็นจ านวน 5 คนก็ได้  
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ประกอบด้วย 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต   เหล่าวัฒนา  ประธานกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์  กรรมการ 
(3) นายวรพงษ์   วรรณศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 



๑๑ 

 

  5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษา
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 1,398 คน 
 สภาวิชาการน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2558 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัต ิให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร รวม 1,398 คน 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
  (1) จากตารางจ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ควรแสดงรายละเอียดเป็นรายปีและย้อนหลัง 
4 ปี ซึ่งในส่วนของข้อมูลนิสิตนักศึกษาที่มีการย้ายโอนหรือลาออก จ านวนกว่า 9,000 คน จาก 40,000 คน นั้น              
คิดเป็นร้อยละ 25 ถือเป็นความสูญเปล่า จึงควรหาสาเหตุของการย้ายโอนหรือลาออกดังกล่าว     

(2) ประเด็นของการให้เกียรตินิยมแก่นิสิตนักศึกษามีข้อสังเกตดังนี้  1) การที่มหาวิทยาลัย 
มีเกรดยกเว้นเป็นลักษณะเทียบโอนแล้วไม่ได้เกียรตินิยม นิสิตนักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ 2) หน้า 8 
เกียรตนิิยม ล าดับที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.70 เหตุใดจึงเป็นเกียรตินิยมอันดับสอง 3) หน้า 10–11 สาขาจิตวิทยา วิชาเอก
จิตวิทยา มีนิสิตนักศึกษาประมาณ 33 คน มีเกรด D จ านวน 17 คน สาเหตุเป็นเพราะเหตุใด มาจากอาจารย์ 
คนเดียวกันหรือไม่ ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวน าไปสู่การชี้แจง ดังนี้ 1) เรื่องเกียรตินิยมทางมหาวิทยาลัยมีการหารือกัน              
ในที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยมีปัญหาเรื่องบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมจ านวนมาก  
จึงมีมาตรการการตัดเกรดต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นไปตามคุณภาพของนิสิตนักศึกษา  ซึ่งปัจจุบันกลไกของ
คณะกรรมการระดับคณะกลั่นกรองพิจารณาการให้เกรดของอาจารย์ หากไม่เป็นธรรมคณะกรรมการมีสิทธิแจ้งให้
อาจารย์น าไปปรับใหม่ และควรมีแนวทางให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสรู้ว่าการที่ไม่ได้เกียรตินิยมเป็นเพราะได้เกรด D 
ของวิชาใด เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าว 2) เนื่องจากนิสิตอาจมีผลการเรียนเป็นเกรด D มหาวิทยาลัย
จะปรับเป็นเกียรตินิยมอันดับสองทั้งหมด  3) เนื่องจากวิชาที่นิสิตนักศึกษาได้เกรด D ส่วนใหญ่คือวิชาการวัด 
และประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งมีความเข้มข้นของเนื้อหาวิชา และสอนโดยอาจารย์พิเศษจากภายนอก นิสิตนักศึกษา
จึงได้เกรด D ทั้งหมด  

ทั้งนี้การให้ผลการเรียนควรมีความสมดุล และมหาวิทยาลัยควรมีกลไกน าข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอไป
ยังคณะและสาขาวิชา โดยน าข้อตกลง ข้อเสนอแนะ หรือมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ประชาคม 
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน  
ของทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ครั้งที่ 1-4 จ านวน 1,398 คน 
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5.5  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2)  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 (3)  สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2) สาขาวิชา 
นาฏยศิลป์ศึกษา 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ 4) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ                         
ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ               
การขอเปลี่ยนแปลงและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดี 
ที่ 18 มิถุนายน 2558 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควรอนุมัติ                         
ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชาตามท่ีเสนอมา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้  
(1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(2) สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(4) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 
 

5.6 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 (1) ในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งส่วนงานภายในระดับส านัก
ชื่อ ส านักโรงเรียนสาธิต เพ่ือเป็นหน่วยบริหารจัดการในภาพรวมของหน่วยงานย่อยในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ 1) โรงเรียน
มัธยมสาธิต 2) โรงเรียนประถมสาธิต 3) ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บริหารสูงสุด  
และในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้อ านวยการของตนเอง ทั้งนี้ การด าเนินการของส านักโรงเรียนสาธิตอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2551 
 (2) การบริหารงานของส านักโรงเรียนสาธิตที่ผ่านมา พบว่า การประสานในภาพรวมมีลักษณะหลวมๆ 
อ านาจการบริหารที่แท้จริงยังคงอยู่กับผู้อ านวยการของโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาที่ส าคัญ คือ การจัด
โครงสร้างของหน่วยงานในรูปของส านัก ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุน แต่บทบาทที่แท้จริง คือ การผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (3) ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสอนที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผศ./รศ./ศ. ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีชั ่วโมงสอนในระดับอุดมศึกษาท าให้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งด้านการสอน 
 (4) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานส านักโรงเรียนสาธิตเป็น “โรงเรียน
สาธิต” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
 1) เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในภาพรวม ในฐานะหน่วยผลิตที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสอนได้พัฒนาตนเองภายใต้บริบทของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กล่าวคือ ขอก าหนดต าแหน่งในเส้นทาง “คร”ู ได้แก่ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครู
เชี่ยวชาญพิเศษ 
 การด าเนินการเบื้องต้น ในการจัดตั้ง “โรงเรียนสาธิต” ประกอบด้วย 
 (1) การประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝ่ายของส านักโรงเรียนสาธิต จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือให้การ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลจากความเห็นชอบของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 
 (3) การน าเสนอแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในระดับต่างๆ 
อาทิ กบมส. กอม. และคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นต้น เพ่ือขอรับความเห็นต่างๆ 
 (4) การจัดท าเอกสารเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ตามแบบขอจัดตั้งหน่วยงาน ที่ สกอ. ระบุไว้ 

อาจารยท์วีศักดิ์ จงประดับเกียรติ น าเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตในโครงสร้าง
ซึ่งปรับปรุงใหม่  โดยเริ่มจาก 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมาย 3) คณะกรรมการก ากับ                            
ซึ่งประกอบด้วย 3.1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3.2) คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิต                            
4) ผู้อ านวยการ 5) รองผู้อ านวยการ 3 คน รับผิดชอบการบริหารงานแต่ละระดับ ได้แก่  ระดับปฐมวัย                            
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 6) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 3 คน ได้แก่ งานแผนและงบประมาณ  
งานบริหารงานทั่วไป และงานวิจัยและประกันคุณภาพ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

 (1) ประเด็นลักษณะการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่พัฒนาอาชีพของครู คืออาจารย์ในโรงเรียนสาธิตเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย การท าผลงานท าตามระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด คือ ผศ./รศ./ศ. 
ประเด็นที่มีปัญหาคือการจัดให้อาจารย์มีชั่วโมงการสอนในระดับอุดมศึกษา ส่วนลักษณะที่น าเสนอมาเป็นการจัดตั้ง
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยการเลื่อนระดับเป็นระดับเชี่ยวชาญ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ลักษณะ
การท าผลงานจึงไม่แตกต่างกัน เมื่อได้ต าแหน่งจะมีเงินประจ าต าแหน่ง การจัดตั้งเป็นโรงเรียนท าให้ขาดความเชื่อมโยง
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กับมหาวิทยาลัย คณะสามารถน าอาจารย์ที่เก่งไปสอนโรงเรียนสาธิต หรือให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตร่วมสอนในคณะ 
เพ่ือเป็นประสบการณ์ โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ส าหรับการฝึกการพัฒนาครูมืออาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชี้แจงว่า การน าอาจารย์จากคณะต่างๆ  ได้เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน                
ที่โรงเรียนสาธิตยังด าเนินการต่อไป แต่มีข้อจ ากัดเนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ของโรงเรียนสาธิตเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงมีอาจารย์ระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่และมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะสอนในระดับอุดมศึกษา  

(2) โรงเรียนสาธิตจะสามารถเชื่อมกับคณะครุศาสตร์ได้อย่างไร เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นสถานที่
ฝึกสอนหรือฝึกหัดครู ท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน บทบาทของโรงเรียนสาธิตที่ควรเป็นศูนย์ปฏิบัติการของคณะ
ครุศาสตร์ยังคงด าเนินการอยู่ และเป็นแหล่งที่ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยชี้แจง
ว่ามีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ไปสอนโรงเรียนสาธิต และมีผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ แต่มีจ านวนน้อย
เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ  

(3) ประเด็นความก้าวหน้าของอาจารย์โรงเรียนสาธิตสามารถท าควบคู่ได้ทั้งสองแบบ ได้แก่                      
การมีต าแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ. หรือการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ ช านาญการ ตามระเบียบ                       
ของกระทรวงศึกษา แต่มหาวิทยาลัยใช้เงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งจากโรงเรียนสาธิตซึ่งทาง
คณะกรรมการได้วิเคราะห์ให้อาจารย์ได้เห็นถึงแนวโน้มของการท าให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยฐานะ ในหน้า 108 
โดยแสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะมีวิทยฐานะเท่าใด และหน้า 110 แสดงแนวโน้มของความก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิต   
ซึ่งจะมีอาคารเรียน 12 ชั้น ท าให้สามารถรองรับการรับนักเรียนได้มากขึ้น ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีความแตกต่างกัน  

(4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเดิมเป็นวิทยาลัยครูซึ่งเกิดจากโรงเรียน แต่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกิดจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเกิดมาจากโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก่อนแล้ว จึงมีแผนกฝึกหัดครูในโรงเรียนแล้วจึงจะพัฒนามาเป็นวิทยาลัยครู เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ ต าแหน่ง
ครูในโรงเรียนยังมีอยู่ ต่อมาเมื่อ กพอ. ก าหนดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป                       
ท าให้ครูโรงเรียนสาธิตเดิมไม่สามารถไปร่วมสอนในมหาวิทยาลัยได้ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการสอนและระบบ
บริหารงานบุคคลมีปัญหา ครูไม่มีโอกาสในการพัฒนาขึ้นมาเป็นสายอาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นหาก
ก าหนดเป็นระบบใหม่ให้ชัดเจนถูกต้อง และออกข้อบังคับก าหนดให้ครูเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต าแหน่ง
ครูจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ อัตราเงินเดือนจะสูงกว่าเพราะมีใบประกอบวิชาชีพ และมีโอกาสก้าวหน้า พัฒนา                 
วิทยฐานะเป็นผู้ช่วยครู ครูปฏิบัติการ ช านาญการ ปัจจุบันระยะหลังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่งที่ปรับโรงเรียน
สาธิตเป็นรูปแบบเดียวกันนี้ 

(5) การจัดตั้งเป็นโรงเรียนต้องท าตามกระบวนการในพระราชบัญญัติ เช่น การจดทะเบียนเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) แก้ไขเอกสาร หน้า 109 หัวข้อในตารางช่องที่ 2 จาก “จ านวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนต าแหน่งครู 
คศ.2” แก้ไขเป็น “จ านวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ” เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินวิทยฐานะ                
แต่ คศ.2 คือแท่งเงินเดือน และแก้ไขหัวข้อในตารางช่องที่ 4 จาก “จ านวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนต าแหน่งครู คศ.3” 
แก้ไขเป็น  “จ านวนครูที่คาดว่าจะเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ” 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 7/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ  แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดี                    
ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14                     
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๖.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/๒๕๕8  

  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดี                  
ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 
ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


