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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
  และรักษาราชการแทนอธิการบดี 

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

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางมรกต   ภู่ทอง          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาวดาวประกาย  สุขสี                   ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๐. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1  การเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สรุปเรื่อง 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2558 
และมหาวิ ทย าลั ย ได้ ด า เ นิ น กา รต ามข้ อบั ง คั บ มห าวิ ท ยาลั ย ร า ชภั ฏบ้ า นสม เด็ จ เ จ้ าพ ระย าว่ า ด้ ว ย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ ฯ และกรรมการ 
สภาคณาจารย์ฯ จ านวน 20 คน ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และจัดท าเป็นประกาศผลการเลือกสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ ผลการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558  
ซึ่งมปีระธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 - 2562 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ในปัจจุบันและการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทบทวน และรับฟังค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท าเป็นร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบมส.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  



๓ 

 

 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 
- 2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2558 วันพฤหัสบดีที่  
2 เมษายน พ.ศ.2558  
การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

(1) ปัญหาเรื่องการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คือ การที่หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการท างาน (KPI) ไม่ด าเนินการต่อ เพราะไม่มีแรงจูงใจ จึงควรมีการเพ่ิมรางวัลจูงใจในการ
ท างาน เช่น การยกย่องประกาศเกียรติคุณ การท า TOR กับคณะ ส านัก เรื่องการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือรับทราบ
แผนการปฏิบัติงานหรือการจัดท าโครงการ เป็นต้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดแ้ก้ปัญหาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ ให้มีการติดตามผลและประชุมทุกเดือน  

(2) ปรับแก้ไขภายในรูปเล่มแผนกลยุทธ์ ดังนี้  
 (2.1) เพิ่มเติมสารบัญ 
 (2.2) บทที่ 2 เพ่ิมเติมรายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่มี
ความสมดุลในแผนกลยุทธ์ 
 (2.3) แก้ไขชื่อบทที่ 4  เป็นยุทธวิธี เป้าประสงค์ หรือมาตรการ 
 (2.4) เพ่ิมประเด็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านจ านวนนิสิตนักศึกษาควรมีการ
คาดการณ์ในอนาคต 5 ปี และด้านจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 (2.5) เพ่ิมเติมงบประมาณท่ีต้องใช้ในการพัฒนาให้ชัดเจน 
 (2.6) ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษ  
 (2.7) รายละเอียดของยุทธวิธีควรสอดคล้องกับผลการประเมิน 
 (2.8) ความไม่เหมาะสมของการใช้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ 
รูปของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเ์ป็นรูปคั่นหน้า โดยหน้าหลังควรเป็นค าสดุดี 
 (2.9) ประวัติของมหาวิทยาลัยควรน าประวัติที่ได้จากการวิจัยไม่ควรอ้างอิงจากแหล่งอ่ืนเพ่ือให้
เกิดความถูกต้อง 

(3) การก าหนดคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นเกณฑ์เดิมของ สมศ. ซึ่งมีการก าหนดกฎเกณฑ์
ใหม ่ควรปรับเป็นเกณฑ์ปัจจุบันจะท าให้ได้งานสร้างสรรค์ดีขึ้น 

(4) ควรเพ่ิมเติมในส่วนของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสมเพราะมีศักยภาพสูง โดยตาม
ยุทธศาสตร์แล้วควรจัดต้ังเป็นวิทยาเขต ต้องจัดท าแผนในการบริหารจัดการวิทยาเขต 

(5) ควรน าจุดอ่อนและโอกาสไปปรับกับกลยุทธ์/ยุทธวิธีเพ่ือให้การประเมินผลมีความสอดคล้อง  
(6) นโยบายคือสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการบริหารมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย และเป็นตัวก าหนด

กรอบบรรทัดฐานที่มหาวิทยาลัยต้องน าไปด าเนินการ ดังนั้นการท าแผนกลยุทธ์หรือแผนใดๆที่ เกิดขึ้น  
ในมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้นโยบายจึงควรปรากฏอยู่ในแผนทุกแผน  

(7) แนวทางการฝึกหัดครูใหม่ควรก าหนดให้ทันสมัยทันเหตุการณ์สอดคล้องกับทิศทางการให้
การศึกษาของประเทศท้ังระดับพื้นฐานและมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(8) การสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงบนพื้นฐานที่มีความโด่นเด่นอยู่แล้ว ได้แก่ การดนตรี เป็นต้น 
(9) การเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มีความสามารถในการสื่อสารโดยก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(10) การสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีพอย่างประสบ

ความส าเร็จ 



๔ 

 

(11) การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง โดยก าหนดหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและสอนตรงตามหลักสูตร เน้นสองทางคือ กลุ่มของความรู้ เนื้อหาตามหลักวิชาชีพต่างๆ และทักษะตาม
วิชาชีพ ทักษะเกี่ยวกับพลเมือง การท างานร่วมกัน เป็นต้น ดังนั้นอาจารย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ  
การใช้เทคนิคการสอนลักษณะบูรณาการให้ได้ทั้งเนื้อหาวิชาชีพและทักษะ 
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 - 2562  
และให้แก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 5.2 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ให้เป็น  
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และ
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดท า 
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี  พ.ศ. .... น าเสนอให้คณะกรรมการด้าน
กฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจแก้ไข ในคราวประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2558 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาตรวจแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นควรให้น าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ในการ
ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
(1) วิทยาลัยการดนตรีควรเพ่ิมเติมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เนื่องจากต้องได้รับการประเมินจาก 

สมศ.  
(2) ประเด็นการเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลให้สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มาผนวกรวมอยู่ใน

วิทยาลัยการดนตรี ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร  
ห้าปี) ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ทั้งนี้ จะต้องไม่ใช้งบประมาณเพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการและการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 
“ปริญญาเอก” หรือด ารงต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเอกดังกล่าวเพ่ิมในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกับคณะสาขาวิชาหลักนั้นๆ” ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัย
การดนตรีไม่ได้รวมถึงประเด็นดังกล่าว และข้อบังคับฯได้ออกตามมติการจัดตั้งนั้น จึงเห็นสมควรตั้งเป็นประเด็นและ
มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ  

(3) การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี สามารถจัดได้สองแบบคือสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ซึ่งเป็นด้านศิลปะ และสังกัดคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นด้านศึกษาศาสตร์ แต่เนื่องจากในการด าเนินงานตาม 
มคอ.1 ยังมีความไม่ชัดเจนมหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงจัดท าหลักสูตรโดยอ้างอิง มคอ.1 เดิม ซึ่งสกอ. ได้รับทราบ
หลักสูตร จึงสามารถด าเนินการได้ และสามารถใช้เงื่อนไขดังกล่าวในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ได้เช่นกัน  

(4) ประเด็นความก้าวหน้าของอาจารย์คณะอ่ืนที่สอนวิชาดนตรีสามารถย้ายไปสังกัดวิทยาลัย 
การดนตรีได ้หากไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเงื่อนไขของการบริหารงานบุคคล  

(5) รายไดข้องวิทยาลัยการดนตรีควรน ามาสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รา่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... 



๕ 

 

 

5.3  ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และน าเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 หลังจากนั้นจึงได้น า
ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ผ่า นการ
พิจารณาตรวจแก้ไขจากคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2558 และน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
(1)  มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจ าต าแหน่ง มหาวิทยาลัยได้

ชี้แจงว่าตั้งแต่ไม่มีอธิการบดีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก็ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้  
ตามหลักการของกระทรวงการคลัง 

(2)  การพิจารณาร่างระเบียบฯ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น 
เนื่องจากระเบียบดังกล่าวใช้เฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย จึง
สามารถพิจารณาได้ เพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระเบียบเนื่องจากเป็นข้าราชการทั้งหมด หากมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
อธิการบดีก็สามารถเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ทั้งหมด 

(3)  การจัดตั้งหน่วยงานภายในไม่สามารถเบิกจากงบประมาณแผ่นดินได้ ควรมีการค านวณ
งบประมาณไว้เพราะเป็นภาระรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
 

  5.4 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าร่างระเบียบฯ  ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และน าเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 หลังจากนั้นจึงได้น าร่างระเบียบฯ ว่าด้วย เงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาตรวจแก้ไขจากคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้า
ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 
 

 
 
 



๖ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

(1)  ค่าตอบแทนในการบริหารของอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการสามารถตั้งอัตราเงินเดือนขึ้นตาม
ต าแหน่งที่เหมาะสมได้จากเงินบ ารุงการศึกษา โดยสามารถจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยได้ การน ามาผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยโดยจัดท าเป็นระเบียบย่อมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

(2)  เนื่องจากระเบียบดังกล่าวใช้กับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการตั้งอัตราเงินเดือน
เปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามต าแหน่ง คุณวุฒิ และความสามารถ จึงมีความเหมาะสมกับบุคคลที่เข้ามาสร้าง
ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….     
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 การตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของร่างข้อบังคับฯ และร่างระเบียบฯ ก่อนน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย  
  นายวรพงษ์ วรรณศิริ ได้เสนอที่ประชุมว่า ก่อนน าร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และร่างระเบียบฯว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ให้นายกสภามหาวิทยาลงนามนั้น ขอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยคือ นายวรพงษ์ วรรณศิริ และ
นายอาทร ทองสวัสดิ์ น ามาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องให้รอบคอบ และแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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