๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๙. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๐. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๑๗. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๑๘. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
สินลารัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต
เหล่าวัฒนา

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมรกต
๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๓. อาจารย์อภิญญา

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

ภู่ทอง
ทองสิน
หนูมี

๒

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์
นางสาววรรณฤดี
นายอินกาญจน์
นางสาวกฤตยา

โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
แสงมาศ
เศรษฐศิวนนท์
สุวรรณไตรย์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 – 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วันที่ 22 สิงหาคม 2558
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปี การศึกษา 2556 - 2557 มีบั ณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งเป็น ปริญญาตรี 3,663 คน
ปริ ญญาโท 362 คน และปริญญาเอก 5 คน และขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่ วมพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) นายชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรางวั ล ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี การประกวด กวี นิ พ นธ์ เ พื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) เด็ ก ชายกรดนั ย ตั น ติ ยุ ท ธ นั ก เรี ย นชั้ น ม.3/2 โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา
(3) เด็กหญิงพีรยา คันฑารวงสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทคู่ผสม รางวัลเหรียญ
ทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬา
แบดมินตันกรมพลศึกษา
จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนีย บัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ นิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่ได้สร้าง
ชื่อเสียงดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ คาสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานสรุปจานวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2558
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ และบัณฑิต
วิทยาลั ย ได้ดาเนิ น การคัดเลื อกนิ สิ ต/นั กศึกษา เข้าเรียนในหลั กสู ตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึก ษา
ประจาปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทาสรุปจานวนผู้เข้าเรียนโดยมีรายละเอียดดังแนบ
ที่ประชุมได้รับฟังรายงานสรุปจานวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2558 แล้ว
มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้
(1) ควรมี ก ารตรวจสอบจ านวนผู้ เ ข้ า เรี ย นกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(2) ควรมีการเปรียบเทียบจานวนผู้เข้าเรียนโดยย้อนหลังประมาณ 3 ปี แบ่งเป็นคณะและสาขาวิชา
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและมหาวิทยาลัย จะสามารถวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับนโยบายการรับนิสิตนักศึกษา
ต่อไปได้
(3) มหาวิทยาลัยควรวางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าเรียน อันจะนามาซึ่งความมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี การประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน คือ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
และรองอธิการบดีที่ดูแลเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาเข้าเรียน โดยได้มีการวางแผนว่าในปีการศึกษา 2559 จะมีโครงการ
การรับนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ และการสอบรับตรงประมาณ 3 รอบ
โดยรอบที่ 1 จะเปิดสอบโดยเร็วเพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

๔

(4) บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาหลักสูตรปริญ ญาตรีควบปริญญาโท เช่น เมื่อสาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาโทโดยใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยรักษานิสิตนักศึกษา
ที่มคี วามรู้ความสามารถไว้ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานสรุปจานวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2558
4.2 บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ

สรุปเรื่อง
ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้ งที่ 2/(122)/2558 เมื่ อวัน ที่
26 มีนาคม 2558 มีมติเห็ นชอบให้ขอพระราชทานทูล เกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุ
ทุกแห่งนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี นั้ น สภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา แด่ส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้
กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ าพระยาได้ ดาเนิ นการเรื่ องการทู ล เกล้ าฯถวายปริ ญญาดุ ษ ฎี
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฝ่ายเลขานุการได้นาบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ แล้ว
มีประเด็นสอบถามว่า ในการถวายปริญญาแด่เชื้อพระวงศ์หรือราชวงศ์ มีข้อบังคับหรือระเบียบห้ามมอบปริญญาให้แก่
บุคคลอื่นหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลเดิมพบว่าก่อนเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ หากมีการ
ถวายปริญญาแด่เชื้อพระวงศ์ ควรถวายปริญญาแด่เชื้อพระวงศ์ก่อน แล้ว จึงมอบปริญญาให้แก่บุคคลอื่นอีกครั้งหนึ่ง
แต่มิได้มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรที่ชัดเจนเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ และการที่ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศได้ประชุมร่วมกันแล้วมีข้อยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์จากสภามหาวิทยาลัยไปก่อนแล้ว
จึงจะสามารถมอบปริญญาแก่บุคคลอื่นได้
มติที่ประชุม รับทราบ บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภทเงินบารุงการศึกษาคงคลัง
(บ.กศ. คงคลัง)
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้กาหนดนโยบายการดาเนินงานเพื่อการขับเคลื่ อนแผน
กลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบัน และวิทยาลัย จัดทาโครงการ
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และแผนงานเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย โดยสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง)
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจานวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการดนตรี สานักศิลปะและวัฒนธรรม
และสานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการจัดทาโครงการและแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ
เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.คงคลัง)
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับวิทยาลัยการดนตรี สรุปได้ดังนี้
(1)
การจ้ า งบุ ค ลากรทั้ ง 3 คนในหน้ า 8 ซึ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก 2 คน
ดารงตาแหน่งทางวิช าการในระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน แต่จ้างเงินเดือนต่ากว่า ระดับปริญญาตรี คือ จานวน
14,720 บาท อาจไม่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าในช่วงแรกของการจ้างบุคคลทั้ง 3 คน 2 ท่านแรก คือ
รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ และ รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ มหาวิทยาลัยได้จ้ างให้เป็นศักยภาพสาหรับนักศึกษาปริญญาโท
และมีภาระงานสอนระดับปริญญาโท ซึ่งการสอนภาคพิเศษจะได้รับเงินค่าสอนชั่วโมงละ 700 บาท ดังนั้นการจ้าง
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นการจ้างด้วยศักยภาพ และเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา วิทยาลัยการดนตรีได้ขอให้บุคคลทั้งสอง
ปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบ และมีนโยบายเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมแล้ว แต่ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคือข้อมูลเดิม ซึ่งจะ
นาไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
(2) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพนักงานขับรถส่วนกลาง และมีพนักงานจานวนหนึ่งไปขับรถให้กับคณะ
ซึ่งจ้างไว้เดิมแล้ว แต่วิทยาลัยการดนตรีมีการแสดงค่อนข้างมาก จึงต้องมีการรับ-ส่งนิสิตนักศึกษารวมถึงอุปกรณ์เครื่อง
ดนตรี ดังนั้นวิทยาลัยการดนตรีจึงควรมีคนขับรถประจาเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
(3) การขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณในภาพรวม แต่กระบวนการไม่สามารถทาได้
พร้อมกันทั้งหมด ควรแบ่งเป็นระยะเพื่อดาเนินการก่อน เช่น ระยะที่ 1 การปรับปรุงห้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทาให้
งบประมาณในปีที่ 2 อาจเลื่อนเป็นปีถัดไปได้ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง หากไม่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ
2559 สามารถขออนุมัติเป็นงบประมาณแผ่นดินใหม่ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
มหาวิทยาลัย และปรับกระบวนการให้เป็นระบบต่อเนื่องกัน การกาหนดเครื่องมืออุปกรณ์ล่วงหน้านั้นราคาสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนั้นควรกาหนดเป็นพื้นฐานไว้ ส่วนอื่น ๆให้อยู่ในงบประมาณของปีถัดไปโดยตั้งงบประมาณให้
ใกล้เคียงกัน ระยะที่ 1 - 3 เป็นระยะดาเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้ ขอรับงบประมาณแผ่นดิน ปีพ.ศ.2559
คืองบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียน ปรับปรุงห้องดนตรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนที่
วิทยาลัยการดนตรีขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นงบลงทุน
(4) การตอบแทนมหาวิทยาลัยควรเน้นที่การผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพมากกว่า การ
ตอบแทนในรูปแบบงบประมาณ
(5) ในการน าเสนอคราวก่ อ นไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งงบประมาณ มิ ไ ด้ จั ด ท างบประมาณเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยสามารถตั้งงบประมาณไว้ ควรจัดทางบประมาณโดยปรึกษากับกองนโยบายและแผน และปรึกษากอง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้พื้นที่และการออกแบบอาคารสถานที่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
(6) การขออนุ มัติ งบประมาณเงินรายได้ ค วรขออนุมัติ ปีล ะ 1 ครั้ ง โดยมีเหตุ ผ ลความจาเป็ น
หากมหาวิทยาลัยจะมีการของบประมาณในลักษณะดังกล่าวและมีการวางแผนชัดเจน ควรรวบรวมเพื่อพิจารณารวมใน
คราวเดียวกัน
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(7) การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศควรพิจารณาถึงศักยภาพและคุณสมบัติควรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการเขียนภาระงานควรรวมศักยภาพทางด้านงานวิจัยด้วย
(8) วิทยาลัยการดนตรีอยู่ในหมวดงานสร้างสรรค์ จึงควรมีการจัดทาบันทึกรายงานการแสดงต่างๆ
เพื่อเสนอขอเป็นผลงานทางวิชาการได้ โดยตรวจสอบหลักเกณฑ์จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ สรุ ป ได้ ว่ า ส านั ก
คอมพิวเตอร์ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบ ซึ่งจะสามารถ
ใช้ศักยภาพในส่วนนี้ได้ เช่น การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากระบบ เป็นต้น และการพัฒนาระบบเพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็น e – University
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ ายเงินรายได้ประเภทเงินบารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) จานวน
72,402,400 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) อนุ มัติการขอสนั บ สนุ นงบประมาณเพื่อการดาเนินงานของวิทยาลั ยการดนตรี ในระยะที่ 1
จานวน 37,277,400 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยให้พิจารณาดาเนินการใน
เรื่องที่จาเป็นก่อน และนากลับมาแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
(2) อนุมัติการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินและจัดสร้างอาคารควบคุมงานระบบ จานวน 12,125,000 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(3) อนุ มั ติ ก ารขอสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ น าโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นไอที จ านวน
23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)
5.2 ขออนุมัติ แผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่า ธรรมเนียมการบริ หารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ได้น าเงิน รายได้ฝ ากเข้าบัญชีเงินฝากประจา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ในหมวด 2 การบริหารรายได้ ข้อ 7 รายได้ของ
มหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น และเนื่องจากมีบัญชีเงินฝากประจา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบกาหนดการฝากประจา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1332/2558
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนใหม่ โดยก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(2) คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม
2558 โดยมีมติให้พิจารณากาหนดแนวลงทุนใหม่ และรับฟังความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง
(3) คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2558 โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง เข้ามาชี้แจงถึงการบริหารจัดการกองทุน และมีมติให้กองคลัง
สรุป แผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่ วนบุคคลเพื่อนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
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(4) คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11
มิถุนายน 2558 และมีมติรับทราบแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล
(5) ฝ่ายเลขานุการได้นาแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) เนื่ อ งจากเงิ น รายได้ ที่ฝ ากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจาดั ง กล่ า ว จะครบกาหนดการฝากประจ า
สภามหาวิทยาลัยจึงควรเห็นชอบแผนรายละเอียดการลงทุนและอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคลในระยะเวลา 1 ปี ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยเสนอมา หากไม่อนุมัติ จะเป็นการ
ยืดเวลาออกไปและจะสูญเสียดอกเบี้ยจานวนมาก
(2) การเก็บเงินไว้ในที่มั่นคงเกินไปอาจทาให้จานวนเงิน นั้นด้อยค่าและเสี่ยงต่อการที่ค่านั้นจะลดลง
เรื่อยๆ หากนาเงินไปลงทุนโดยมีวิธีการบริหารเงินและการกระจายความเสี่ยง เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ใกล้
มหาวิ ท ยาลั ย มู ล ค่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และอาจใช้ ใ นการขยายพื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการลงทุนโดยนารายละเอียดข้อมูลนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาต่อไป
โดยสภามหาวิทยาลัยสามารถกาหนดนโยบายแก่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย เช่น การลงทุน
ภายใต้ความเสี่ยงไม่เกิน 20% การซื้อหุ้นลักษณะตราสารหนี้ เป็นต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
ของมหาวิทยาลัยติดตามการลงทุนและศึกษาหาข้อมูลวิธีการบริหารเงินลงทุนเพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
อนุ มัติ แผนรายละเอีย ดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริห ารจัดการกองทุนส่ว นบุคคล
โดยให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พิจารณาเงินที่ครบกาหนดการฝากธนาคารไปลงทุนในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี โดยการด าเนิ น การควรผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย และการนาเงินไปฝากลงทุนไม่มีรายละเอียดในการฝาก จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน
หาข้อมูลเพิ่มเติม และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
5.3 ขออนุมัติจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กากับ
มาตรฐานการศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพ การประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย การ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและอนุ มั ติ ป ริ ญ ญา
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า
จึ ง เสนอโครงการจั ด ตั้ ง ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ร องรั บ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีลาดับการดาเนินการ ดังนี้
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(1) ที่ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิก ารบดี ครั้งที่ 8/2558
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง
(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากาลังของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๓) ฝ่ายเลขานุการนาเสนอการขออนุมัติจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) เครื่องหมายที่จัดทาขึ้นใหม่ไม่ เหมาะสมเพราะสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาต้องเป็นตราของมหาวิทยาลัย
(2) ควรเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารเผยแพร่ ข้อมูลสู่องค์กรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยอาจอยู่ในงานบริหารทั่วไปหรืองานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย
(3) ด้านอัตรากาลังที่กาหนดไว้นั้นบางงานสามารถกาหนดตาแหน่งเป็นบุคลากรระดับชานาญการได้
เช่น งานติดตามและประเมินผล รวมทั้งหัวหน้าสานักงานอาจเป็นระดับชานาญการพิเศษได้เช่นกัน
(4) ควรพั ฒ นาส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานของทั้ ง 4 สภา คื อ
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ทาให้มภี าระงานเพิ่มมากขึ้น และสร้างความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรได้
มติที่ประชุม

อนุมัติจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.4 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์

สรุปเรื่อง
คณะกรรมการดาเนินการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเสนอ
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีลาดับการดาเนินการ ดังนี้
(1) นาเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
จานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุม
มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วนาเสนออีกครั้ง
ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง
(2) นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
(3) คณะกรรมการดาเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ได้ดาเนินการ
ปรั บ แก้ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิช าการ และเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ ง ที่
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
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การพิจารณา
(1) ควรแก้ไขข้อมูลรายละเอียดร่างโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
ดังนี้
(1.1) คานา ควรตัดย่อหน้าที่ 1 ออกทั้งหมด
(1.2) วั ต ถุ ป ระสงค์ หน้ า 3 ควรแก้ ไ ขเนื่ อ งจากเขี ย นไม่ ชั ด เจนและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(1.3) หน้า 4 โครงสร้างหน่วยงาน สาขาวิชาอาจรวมเป็นสาขาเดียวกันได้ เช่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และควรคานึงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของอาจารย์ในสาขาด้วย
(1.4) หน้า 9 อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเพียง ๑ คน ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์
จัดทาผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
(1.5) ขาดข้อมูลที่แสดงถึงความจาเป็นที่ต้องเปิดคณะใหม่และข้อมูลจานวนนิสิตนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร
(2) ชื่อคณะตามความนิยมควรเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่หากเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรด้วย
(3) โครงสร้างการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือจัดตั้งเป็นคณะก่อน
หลังจากนั้นจึงแบ่งเป็นภาควิชาและสาขาวิชาตามลาดับ จึงควรให้คงในส่วนนี้ไว้ เนื่องจากภาควิชาสามารถแบ่งแขนงใน
หลักสูตรได้ และสามารถเลื่อนไหลอาจารย์ไปสังกัดในหลักสูตรอื่นได้
(4) การจัดทางบประมาณยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น งบบุคลากรต้องคานวณจากจานวน
อาจารย์คูณต้นทุน ค่าดาเนินงานตอบแทน ค่าลงทุนครุภัณฑ์ เป็นต้น ควรทาให้สมบูรณ์ชัดเจนและจัดทาประมาณการ
งบลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี
(5) ควรวางแผนการพัฒนาคณะในอนาคตให้สัมพันธ์กับหลักเกณฑ์การประกันคุณ ภาพซึ่งเป็นการ
ประกันคุณภาพตามหลักสูตร และแสดงถึงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
(6) ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลั ย ให้ทราบถึงจานวนและการบริห ารจัดการห้ องปฏิบัติการและ
เครื่องมือต่างๆ
(7) การบริหารคณะโดยการแต่งตั้งรองคณบดีไว้เพียง 3 คน ซึ่งคณะส่วนใหญ่มี 5 คน เป็นการลด
อัตราของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงเพราะขณะนี้มีผู้บริหารจานวนมาก บางหน่วยงานควรให้ฝ่ายสนับสนุนได้
มีส่วนร่วมมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้นากลับไปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/๒๕๕8

๑๐

เลขานุการฯ แจ้ งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/๒๕๕8 ในวันพฤหั สบดีที่ 17
กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.2 กาหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๕8 ในวันพุธที่ 30
กันยายน 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

