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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ 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.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางมรกต   ภู่ทอง          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

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

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุ ม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การกล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีและคณบดี 
และขอเลื่อนวาระท่ี 4.1 – 4.3 มาในวาระท่ี 1 
 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
จากรองอธิการบดี  คือ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ลินดา เกณฑ์มา และ รองศาสตราจารย์  ดร .วิ โฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารจากคณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  
เอ่ียมสะอาด พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมด าเนินการประชุมโดยเลื่อนวาระการประชุมที่ 4.1 – 4.3 มาพิจารณาเพ่ือ
รับทราบในวาระท่ี 1  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้ งที่  11/2557  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามการแนะน าของอธิการบดีนั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและ
ครอบคลุมภาระงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(9) และมาตรา 32 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมีมติยกเลิก
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และมีมติแต่งตั้งให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีตามค าแนะน า
ของอธิการบดี 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
(3) ผู่ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว 
(6) รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 



๓ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 คน คือ  
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว 
(6) รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 

 

 1.3 การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรองอธิการบดีตามการแนะน าของอธิการบดี และมหาวิทยาลัย  
ได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายงานของอธิการบดีนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในต าแหน่ง
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดี โดยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 31 และ 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงมีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
 มหาวิทยาลัยได้น าค าสั่งเรื่องการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
รวมทั้งสรุปงานและงานต่อเนื่องของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งขอ้สังเกตเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
รองอธิการบดีตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้น าเรียนข้อมูลว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการด าเนินการ
งานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็นเลขานุการ และได้มีการรายงานผลการ
ประเมินในรอบ 6 เดือนต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างการประมวลผลการด าเนินการทั้งหมดเพ่ือ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
 

  1.4 การเลือกรองอธิการบดี/คณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม
2557 ได้ด าเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และด าเนินการเลือกตัวแทน
ผู้บริหารจากคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี และ
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 
 
 
 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน  
2 คน คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา (2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และการเลือก
ตัวแทนผู้บริหารจากคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  
เอ่ียมสะอาด 

 

1.5 การจัด 10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย Webometrics ประจ าปี 2557 
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล  ได้น าเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย โดย Webometrics ประจ าปี 2557 ซึ่งมีการจัดล าดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
10 อันดับ ดังนี้  

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(8) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
(9) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(10) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20                     
พฤศจิกายน พ.ศ.2557  
 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

  

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 35/2557  
เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามเอกสารดังแนบ และได้เรียนเชิญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอแผนการด าเนินงาน
ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ.2557 
 



๕ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะในการก าหนดแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

(1) ควรมีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ (International program) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยม 
ในปัจจุบัน โดยเริ่มจากหลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา(Bilingual program) และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน 

(2) ควรพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีคุณภาพ ทั้งหลักสูตร
และคณาจารย์ และเพ่ิมหลักสูตรในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึน โดยค านึงถึงคุณภาพของบัณฑิต 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตอย่างหลากหลายในการน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งไปก่อนหน้า  
มิได้น าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย จึงควรมีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามบรรทัดฐานเดียวกันต่อไป 

(2) การน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น 
ควรให้ระยะเวลาแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในการจัดท าแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประมาณ 3 เดือน 
เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารได้ประชุมหารือและจัดท าแผนโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน 
แล้วจึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในด้านการดูแลควบคุมกิจการทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้  

(3) เหตุแห่งการเชิญผู้บริหารคณะและหน่วยงานเข้าน าเสนอแผนการด าเนินงานในระยะ 3 เดือน
ก่อนนั้น เพ่ือที่สภามหาวิทยาลัยจะให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะผู้บริหารคณะและหน่วยงาน และให้เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงาน พร้อมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 1 ปี  นับแต่ที่ได้มี
การด ารงต าแหน่ง 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์  และก าหนดบรรทัดฐานในการน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การ
บริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากการด ารงต าแหน่ง และน าเสนอความก้าวหน้าในการ
บริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 
สรุปเรื่อง 
   ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2557 – กันยายน 2557 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



๖ 

 

1. รายได้  รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน ประจ าปี งบประมาณ 2557   
ได้รับจากงบประมาณ และจากการขายสินค้าและบริการ และรายได้อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 1 ,041,116,344.70 บาท 
(หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)   ประกอบด้วย 

- รายได้จากงบประมาณ จ านวน 607,448,732.30 บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.35 ของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ านวน 379,710,314.73 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 36.47 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) คิดเป็นร้อยละ 
0.00 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้อ่ืนๆ จ านวน 53,939,297.67 บาท (ห้าสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพัน 
สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 
   2) ค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย  และวัสดุ  การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน   
รวมทั้งสิ้น 817,612,639.43 บาท (แปดร้อยสิบเจ็บล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสาม
สตางค์) ประกอบด้วย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร  จ านวน  318,262,348.37 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านสองแสน 
หกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของรายได้รวม 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ  จ านวน  91,610,207.10 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
สองร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของรายได้รวม 

- ค่าตอบแทน  จ านวน  117,789,727.25 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 11.31 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้สอย จ านวน 207,935,449.75 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพัน 
สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 19.97 ของรายได้รวม 

- ค่าวัสดุ จ านวน 64,459,858.65 บาท (หกสิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย 
ห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.19 ของรายได้รวม 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 12,874,105.11  บาท (สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ1.24 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 3,849,117.20 บาท (สามล้านแปดแสน 
สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จ านวน 831 ,826.00 บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย 
ยี่สิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของรายได้รวม 

3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เป็นเงิน 223,503,705.27 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 

 
 ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และผลการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้วมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้ 
(1) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานโดยน าเสนอเฉพาะในสาระส าคัญ เนื่องจากคณะกรรมการได้ศึกษา

รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าแล้ว และเพ่ือความสะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการควรมีการเปรียบเทียบกับ
รายงานของปีที่ผ่านมา ทั้งนี ้ให้รายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกไตรมาส 



๗ 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานในส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ การอนุมัติจ านวน  
607 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งก าหนดว่า ให้ใช้จ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า 82 เปอร์เซ็นต์ ในภาพรวมไม่น้อย
กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ กรณมีหาวิทยาลัยใดไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และต้องก าหนดให้มีคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง เพ่ือให้การขับเคลื่อนงบประมาณแต่ละ 
ไตรมาสเป็นไปตามที่รัฐบาลก าหนด 

(3) ควรมีการรายงานเพ่ิมเติมถึงร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามการก ากับดูแลในเรื่องการเบิกใช้งบประมาณตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  

(4) ควมีการรรายงานเพ่ิมเติมในส่วนของเงินสมทบของมหาวิทยาลัย และงบประมาณค่าตอบแทน
บุคลากรด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การเลือกผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3176/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวด าเนินการ ภายใต้สาระส าคัญใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.
2547 ซึ่งก าหนดสาระส าคัญใน (ข้อ 4) ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ (ข้อ 5) ระบุใ ห้ตั้ง
คณะกรรมการสรรหา จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมีอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และ 
(ข้อ 6) ระบุให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 จ านวนไม่เกิน 3 คน แล้วจัดท า
เป็นรายชื่อตามล าดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 
  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
  1. ประชุมคณะกรรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ก าหนดแนวทาง
สรรหาฯ และไดเ้สนอมหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 

2. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที ่2/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และได้เสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 
  3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ผู้ที่ได้รับการเสนอตามประกาศในข้อ 2 ให้เหลือจ านวนไม่เกิน 3 ราย ประกอบด้วย กิจกรรมการเสนอวิสัยทัศน์และ
ตอบข้อซักถามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการพิจารณาประเมินตามแบบประเมินคุณสมบัติฯ ที่ก าหนดไว้แล้ว 
  อนึ่ง ในการเสนอวิสัยทัศน์ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 1 ราย คือ อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม 
ขอสละสิทธิ์การเข้ารับการพิจารณาภายหลังการพิจารณากลั่นกรอง จึงปรากฏผลผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรอง
จ านวน 2 ราย(เรียงตามล าดับอักษร) ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2) นางสาวอรุณี คู่วิมล  



๘ 

 

และได้ออกประกาศเรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย” เพ่ือประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กั น  แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ลั่ น ก ร อ ง ฯ  ไ ด้ เ ต รี ย ม ก า ร เ พ่ื อ เ ข้ า รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ลื อ ก ฯ  
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้ สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง 2 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นางสาวอรุณี  คู่วิมล ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  
ซึ่งมีการจ าแนกบุคลากรเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งของสายสนับสนุนและ 
สายวิชาการมีเกณฑ์ในการพิจารณาแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และในสายสนับสนุน ได้แก่ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดการประชุม 
ฝ่ายบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย โดยก าหนดว่าภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ต้องก าหนดค่าต าแหน่งเพ่ือปรับสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และต้องมีการจัดท ากรอบอัตราก าลังที่ผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งบริหาร 
ในหน่วยงานต่างๆ ว่าหน่วยงานใดควรมีผู้บริหารจากสายวิชาการและหน่วยงานใดควรมีผู้บริหารสายสนับสนุน  
เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรุณี  คู่วิมล ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
 

 5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 

 

สรุปเรื่อง 
  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมคือ อาจารย์นวพล หมายงาม ซึ่งได้ลาออกจากการ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์   
 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากเดิมคือ (1) อาจารย์นวพล หมายงาม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ และ (2) อาจารย์ดิษยลักษณ์ อเดโช 
ซึ่งได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ศุภโชค  
อิสริยปาลกุล     
 
 



๙ 

 

 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน”และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์  
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 3.  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพ การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

4. มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการ เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรมีมตใิห้อนุมัตติามเสนอ  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม คือ อาจารย์นวพล  หมายงาม เป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร  
เตชาภิรมณ์  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(2.1) จากเดิม อาจารย์นวพล  หมายงาม เป็น อาจารย์ ดร.ธรภัทร  เตชาภิรมณ์  
(2.2) จากเดิม อาจารย์ดิษยลักษณ์  อเดโช เป็น อาจารย์ศุภโชค  อิสริยปาลกุล 

 

5.3   การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
  ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๑๑) ได้ระบุอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๖ ได้ระบุให้หน่วยงานที่
ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขอ ง
ปีงบประมาณต่อไปนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุม  
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
โดยให้ทบทวนการขอตั้งวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัด 
การเรียนการสอน เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(จัดจ้างครู ๓ ปี) ไม่ให้เกินวงเงินภาพรวมที่ 
สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไว้เดิม 



๑๐ 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  12/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายดังนี้ 

(1) ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านงบประมาณตามกลยุทธ์ในแต่ละเป้าหมายที่ได้มีการ
ด าเนินงานแล้วว่า สามารถใช้งบประมาณได้ตรงตามกลยุทธ์หรือไม่ จ านวนเท่าใด และกลยุทธ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายมีจ านวนเท่าใด 

(2) ควรมีการควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านงบประมาณในส่วนของเงินบ ารุงการศึกษาของแต่ละ
คณะและสาขาวิชาอย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ต่อวิชาการและส่วนรวมเป็นหลัก 

 

มติที่ประชุม อนุมัต ิงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  
เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น. 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 



๑๑ 

 

 


