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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 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
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๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
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๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
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ผู้ช่วยเลขานุการ

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

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางมรกต
๒. นางจันทร์จิรา
๓. นางอรุณี

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
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ภู่ทอง
ภระกูลสุขสถิตย์
คู่วิมล
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อาจารย์อภิญญา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์
นางสาววรรณฤดี
นางสาวกฤตยา

หนูมี
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
แสงมาศ
สุวรรณไตรย์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2556 – 2557 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน ได้ ก ล่ า วถึ ง การรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี การศึกษา 2556 - 2557 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม
2558 และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน ได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า
รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น ซึ่งทางสานักพระราชวังจะแจ้ง กาหนดวัน เข้าเฝ้าฯถวายปริญญาฯที่แน่นอน
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทาหนังสือประกาศราชสดุดีผลงานพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประกอบการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การจัดงานคืนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ”
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน ได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า
รั กษาราชการแทนอธิการบดี แจ้ งต่ อที่ป ระชุ มให้ ทราบถึงการจั ดงานคื นสู่ เ หย้า มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 โดยจะมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น
4 ด้าน จานวน 24 คนประกอบด้วย (1) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความความสาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน (2) ศิษย์เก่า
ดีเด่น ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม (3) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และ (4)
ศิษย์เก่าดีเด่นคนรุ่นใหม่ และขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.4 การตรวจประเมินมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน ได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า
รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประเมินจากคณะกรรมการสอง
คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยม
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ (2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหา
บรรพต รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประเมินระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งทุกหลักสูตรผ่านการประเมินระดับหลักสูตรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน
ระดับคณะและการเตรียมการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินระดับหลักสูตร
จาแนกเป็น 4 คณะ ได้แก่
(1) คณะครุศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ผ่านการประเมิน ทั้ง 14
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ผ่านการประเมินทุกหลักสูตร
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 26 หลั กสู ตร ผ่ าน
การประเมินประจาหลักสูตร 20 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน 6 หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 จานวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ ส่วนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ผ่านการประเมินทุกหลักสูตร
(3) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท
1 หลักสูตร ผ่านการประเมินทั้งหมด
(4) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 12 หลั ก สู ต ร
ผ่านการประเมินทั้งหมด ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ผ่านการประเมิน 2 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร
ในองค์ประกอบที่ 1 อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
20 สิงหาคม พ.ศ.2558
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 แล้วมีการแก้ไขในหน้า 8 วาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติแผนรายละเอียด
การลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เพิ่มเติมข้อความ “โดยการดาเนินการควร
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการนาเงินไปฝากลงทุนไม่มี
รายละเอี ย ดในการฝาก จึ ง เห็ น ควรให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารเงิ น ลงทุ น หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และน ากลั บ มาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข

๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การเปลี่ยนชื่อ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี”
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16
กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี” โดยมอบให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขชื่อโครงการให้สั้นกระชับ
สะดวกต่อการเรียกชื่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าประเด็ น การเปลี่ ย นชื่ อ ดั ง กล่ า วหารื อ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 7/2558 วั น พฤหั ส บดี ที่ 27 สิ ง หาคม 2558 ที่ป ระชุ มดั ง กล่ า ว
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี”
มติที่ประชุม รั บ ทราบ การเปลี่ ย นชื่อ “โครงการจั ดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง ณ หน่ว ยฝึ กปฏิบั ติการวิช าชี พ
สระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี ” เป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
อู่ทองทวารวดี”
3.2 รายงานผลการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
เพื่อศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ
คณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ศึกษาข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางได้ข้อสรุปว่า
(1) สภามหาวิทยาลัยมีอานาจออกระเบียบหรือข้อบังคับการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้
(2) สภามหาวิ ทยาลั ย สมควรมี มติ เป็น การเฉพาะอนุ มัติใ ห้ จ่า ยเงินเดือนแก่ ผู้ รัก ษาราชการแทน
อธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(3) การจ่ายเงินเดือนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีดังกล่าวสามารถกระทาได้โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะกรณีนอกเหนือจากระเบียบหรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) เนื่องด้วยศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
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(2) เห็ น สมควรจั ด ทาประกาศสภามหาวิทยาลั ย เรื่องการกาหนดอัตราเงิน เดือนส าหรับผู้ รักษา
ราชการแทนอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนและประกาศ
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบ ซึ่ ง เป็ น การได้ รั บ เงิ น เดื อ นในช่ ว งที่ รั ก ษาราชการแทนเท่ า นั้ น โดย
สภามหาวิทยาลัยควรมีมติเห็นสมควรกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับ รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เดือนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(3) เงินประจาตาแหน่ง ซึ่งสามารถเบิกจากงบประมาณแผ่นดินโดยมีหนังสือกาหนดตาแหน่งจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา มีตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
โดยชอบแล้ว และการเบิกจะไม่ซ้าซ้อนกับเงินประจาตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องรับอย่างใดอย่างหนึ่ง
มติที่ประชุม อนุ มั ติ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ และไม่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราเดือนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 การตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาแล้ว สรุปเป็นข้อสังเกต รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้ งนี้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงาน
การตรวจสอบมาเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 60 วัน และน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อโปรดทราบในการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 9/2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558
ที่ประชุมได้รับฟัง รายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 แล้ว
มีการตั้งข้อสังเกตว่า ตามที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่ามีความบกพร่องของการยืมเงินของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากในหน่วยงานต่างๆไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี ทาให้หน่วยงานต่างๆไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ระเบียบ ควรมีการดาเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่
ก ากั บ ดู แ ลการท าบั ญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ควรด าเนิ น การตามที่ ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
มีข้อเสนอแนะว่าให้สอบข้อเท็จจริงและหากมีความผิดให้ดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย
มติที่ประชุม
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4.2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ เ สนอประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพื่อดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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สานักงานเลขานุ การคณะรัฐมนตรีได้ดาเนิน การประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เล่ม 32 ตอนที่ 82 ง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 และขอให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่า
ด้ว ยการกาหนดภาระงานของผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศ าสตราจารย์
ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วั น หลั งจากประกาศนี้ใช้บังคับ และรายงานให้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.
2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เรีย บร้อยแล้ ว โดยงบประมาณดังกล่ าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การด้ า นงบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามกระบวนการขั้ น ตอน
วิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ฝ่ายเลขานุการจึงได้นาเรื่องเส นอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ดังแนบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) งบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรที่จะผูกพันกับมหาวิทยาลัย มีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ให้สวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น จึงขอทราบจานวนงบประมาณดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า
ในเอกสารได้ ร ะบุ ใ นส่ ว นที่ 1 งบบุ ค ลากร แยกเป็น งบประมาณแผ่ นดิ น จานวน 99 ล้ านบาท และงบประมาณ
เงินรายได้ จานวน 42 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปีต่อไป ในส่วนของเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร หน่วยงานที่
อยู่ภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยจะใช้เงินประจาตาแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หากมีตาแหน่งผู้บริหารเกิน
กว่าที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ เช่น หน่วยงานระดับคณะ มีรองคณบดี จานวน ๕ คน แต่สามารถ
เบิกจ่ายได้เพียง ๓ คน อีกสองคนจึงใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอกโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยที่มีการจ่ายให้โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ทั้งหมด ซึ่งฝ่ายบริหารกาลังศึกษารวบรวมข้อมูลและศึกษาดู
งานจากองค์กรภายนอกเพื่อหาวิธีลดภาระของมหาวิทยาลัยต่อไป
(2) เนื่องด้วยใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้มีเงิน
หมุนเวีย นในเศรษฐกิจของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยมีกิจกรรมซึ่งยัง ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
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จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด และไม่มีการกันเงินเหลื่อมปีแล้ว ดังนั้นเงินที่เหลือยังเป็นเงินคงคลังของ
มหาวิทยาลัยโดยให้ใช้ได้ในปีงบประมาณถัดไป
(3) จากมติคณะรัฐมนตรีซง่ึ มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของข้าราชการร้อยละ 4 โดยมหาวิทยาลัย
ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องพิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ซึ่งอธิการบดีมีนโยบายจะขึ้นเงินเดือน
เพือ่ เป็นขวัญและกาลังใจแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
(4) กระบวนการใช้เงิน งบลงทุนต้องคานึงถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น การจ้ างอาจารย์
ระยะเวลา 3 ปี ที่ เ ข้ า มาสอนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี จ านวนเกิ น จากอั ต ราส่ ว นที่ คุ รุ ส ภาก าหนด ก็ จ ะมี เ งิ น คื น มาคื อ
เงินจากงบประมาณแผ่นดินที่สมทบให้คนละ 800 บาท ซึ่งคณะรับเงินเต็มตามจานวนที่จัดสรรให้แต่มหาวิทยาลัยก็ตั้ง
วงเงินรายหัวให้กับคณะอีก จึงถือเป็นการลงทุนที่ซ้าซ้อนกัน
(5) งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เป็นงบอุดหนุนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสรรให้
ควรมี ก ารทบทวนกระบวนการในส่ ว นดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากงบอุ ด หนุ น ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถน าไปใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า
สาธารณูปโภคได้ จึงทาให้เสียสิทธิในกระบวนการพัฒนาบุคลากรไป และควรคานวณจานวนงบอุดหนุนเป็นรายบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อปีเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เข้ าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนวงเงินที่เหลือสามารถกันเอาไว้ได้อย่างน้อย 3 ปี เพื่อเก็บไว้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ
(6) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
โดยจัดทาโครงการสาหรับ พัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การพั ฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยี และโครงการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตามภาระงาน
การก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการอบรมด้านการประเมินค่างานสาหรับ หัวหน้าหน่วยงาน นอกจากนี้ในส่วนของ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา และมีการนาร่องในหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเน้นด้านการ
เผยแพร่ การวิจั ย และการพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ทั้งในส่ วนของ
อาจารย์และนิสิตนักศึกษา
(7) มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนการรับนิสิตนักศึกษาแยกตามระดับคณะและระดับ
สาขาวิชา เป็นระยะเวลา 5 ปี
มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์
สรุปเรื่อง
ตามสาระสาคัญในประกาศ กพอ. เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 2 ข้อ 5 (1) (2) (3) (4) และข้อ 6 ซึ่งมีสาระโดยสรุป
เกี่ยวกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาในการต่อเวลาราชการ คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้
ต่อเวลาราชการ และวิธีการยื่นคาขอต่อเวลาราชการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ได้นาเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
ถึงความต้องการดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
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“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษี ยณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 12/2558
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยคณะกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาข้อมูลอัตรากาลังสายวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ
ที่ขอต่อเวลาราชการ
(2) พิจารณากาหนดจานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ เฉพาะในสาขาวิชาที่
ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความขาดแคลนและจาเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทาง
การต่อเวลาราชการ
(3) คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ได้ดาเนินการจัด
ประชุมและมีการพิจารณากลั่นกรองจากประเด็นต่างๆ แล้ว มีข้อเสนอว่า “มหาวิทยาลัยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ต่อเวลาราชการให้แก่ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ ” ตามผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ตามเอกสารแนบ และเสนอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ในหน้า 53 คาว่า “มีผลงานทางวิชาการ” ได้แก่ ตารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ในด้านอื่น แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ มีบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง และเป็นงานควบคุม
สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งสารนิพนธ์โดยทั่วไปต้องมีการเขียนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากากับไว้ด้วย และ
ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต์ เพราะสารนิพนธ์อาจไม่ถูกนับเป็นงานวิจัย เนื่องจากเป็นบทความทาง
วิชาการหรือเป็นการเสนอแนวความคิดเท่านั้น
(2) ควรมีการติดตามและประเมินผลงานของอาจารย์ที่ต่อเวลาราชการดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบั ติ งานอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ง ตามประกาศ กพอ. พ.ศ. 2557 กาหนดให้ ป ระเมินเป็นรายปี
หากไม่ ผ่ า นการประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย สามารถให้ บุ ค คลนั้ น ออกจากราชการ และตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดหลักเกณฑ์ว่า ต้องมีการเขียนบทความไม่น้อยกว่า 2-3 บทความต่อปี หรือ
งานวิจัย 1 เล่ม หรือเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตารา 1 เล่มต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัย มีสิทธิยุติการขยายเวลาราชการ
หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ต่อเวลาราชการได้รับทราบ ซึ่งกระบวนการของมหาวิทยาลัยคือเมื่ออาจารย์ ได้ต่อเวลา
ราชการแล้วจะมีสถานะเทียบเท่ากับอาจารย์ปกติ จึงต้องได้รับการประเมินผลของการทางานและประเมินความดี
ความชอบโดยมหาวิทยาลัย และมีกลไกการประกันคุณภาพผ่ านการประเมินโดยนิสิตนักศึกษาจากการเรียนการสอน
ของอาจารย์ โดยในประกาศภาระงานฉบับใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดทาเป็นข้อบังคับได้กาหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานต่อคณบดีเป็นประจาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(4) มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นกรณี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณบดี ที่ อ ยู่ ใ น
หน่ ว ยงานตามโครงสร้ างของพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เกษียณอายุราชการในระหว่างที่
ดารงตาแหน่งและยังไม่ครบวาระ ซึ่งในกรณีเช่นนี้หากดารงตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการใน
ระหว่างที่ดารงตาแหน่ งบริ หารก็ยั งสามารถดารงตาแหน่งนั้นต่อไปจนครบวาระ ส าหรับอัตราเงินเดือนหากสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า มีคุณสมบัติที่จะเป็นคณบดีต่อไป ก็สามารถพิจารณาเงินเดือนให้ได้ แต่หากสภามหาวิทยาลัย
ไม่พิจารณาจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนประจาตาแหน่งบริหาร
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มติที่ประชุม
อนุมัติ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์
5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(2) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการ
ประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ งทางวิ ชาการเพื่ อพิ จารณาผลการประเมิ นของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ
(3) มหาวิ ทยาลั ยน าผลการด าเนิ นการดั งกล่ าวข้ างต้ น เข้ าสู่ การพิ จารณาของสภามหาวิ ทยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 1 ราย คือ
อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแล้ ว เห็ น สมควรอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่ อ งพิ ท ยา ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558
5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต -นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จานวน 6 รอบ รวมจานวน 2,377 คน จึงนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2
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มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
รวม 2,377 คน
นอกจากนี้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานจานวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาย้อนหลัง
3 ปี โดยมีการเปรียบเทียบสาขาวิชาที่มีความนิยมแยกตามคณะ ดังนี้
(1) คณะครุศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลการผลิต
(3) คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การพิจารณา
ที่ประชุ มตรวจสอบผลการพิ จารณาของสภาวิ ชาการ และบั ญชีรายชื่ อนิ สิ ต -นั กศึ กษาที่ เรี ยนครบ
หลั กสู ตร ประจ าภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ครั้ งที่ 1 - 6 จานวน 6 รอบ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ ว มีมติ อนุมั ติ
ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จานวน 6 รอบ
รวมจานวน 2,377 คน
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่
1 - 6 จานวน 6 รอบ รวมจานวน 2,377 คน
5.5 การจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้งขจร ตาแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิช าจุล ชีว วิ ทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดารงตาแหน่งรองอธิการบดี จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน
2558 และที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558
วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี
โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการเงินและการบัญชี และการจัดระบบงานและสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี และสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เนื่ องจาก
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความต่อเนื่อง
ฝ่ายเลขานุการ จึงนาเรื่องการจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่ รองอธิการบดี
เสนอเพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือน โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบการจ้ า งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รองอธิการบดี และเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
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มติที่ประชุม รับทราบ การจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี และอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือน ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
ประธานกรรมการ
(2) นายวรพงษ์ วรรณศิริ
กรรมการ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.2 กาหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุม วิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 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

