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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 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.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      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 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางมรกต   ภู่ทอง          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางจันทร์จิรา   ภระกูลสุขสถิตย์         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางอรุณ ี   คู่วิมล          ผู้น าเสนอวาระการประชุม  



๒ 

 

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

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 – 2557 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 
  ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการรับพระราชทานปริญญาบัตรของ 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2556 - 2557 ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 
2558 และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  

รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น ซึ่งทางส านักพระราชวังจะแจ้งก าหนดวันเข้าเฝ้าฯถวายปริญญาฯที่แน่นอน 
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าหนังสือประกาศราชสดุดีผลงานพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือประกอบการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย 
    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 การจัดงานคืนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” 
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 

 ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการจัดงานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 โดยจะมีการมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น  
4 ด้าน จ านวน 24 คนประกอบด้วย (1) ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความความส าเร็จในอาชีพ/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  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประเมินจากคณะกรรมการสอง
คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยม
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ (2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหา
บรรพต รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผลการประเมินระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งทุกหลักสูตรผ่านการประเมินระดับหลักสูตรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน
ระดับคณะและการเตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินระดับหลักสูตร
จ าแนกเป็น 4 คณะ ได้แก่  

(1) คณะครุศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ผ่านการประเมินทั้ง 14 
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ผ่านการประเมินทุกหลักสูตร  

(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 26 หลักสูตร ผ่าน 
การประเมินประจ าหลักสูตร 20 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน 6 หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 จ านวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ ส่วนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ผ่านการประเมินทุกหลักสูตร  

(3) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 
1 หลักสูตร ผ่านการประเมินทั้งหมด   

(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินในระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร  
ผ่านการประเมินทั้งหมด ระดับปริญญาโท  3 หลักสูตร ผ่านการประเมิน 2 หลักสูตร ไม่ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร 
ในองค์ประกอบที่ 1 อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2558  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 แล้วมีการแก้ไขในหน้า 8 วาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติแผนรายละเอียด 
การลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้เพ่ิมเติมข้อความ “โดยการด าเนินการควร
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการน าเงินไปฝากลงทุนไม่มี
รายละเอียดในการฝาก จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนหาข้อมู ลเพ่ิมเติม และน ากลับมาเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป” 

 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ตามท่ีได้มีการแก้ไข    
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี 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 
 มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมดังกล่าว 
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเปลี่ยนชื่อ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
สระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี” เป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
อู่ทองทวารวดี” 
 

  3.2 รายงานผลการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
เพ่ือศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ 
 คณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ศึกษาข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางได้ข้อสรุปว่า 
 (1) สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกระเบียบหรือข้อบังคับการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ 
 (2) สภามหาวิทยาลัยสมควรมีมติเป็นการเฉพาะอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนแก่ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 (3) การจ่ายเงินเดือนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีดังกล่าวสามารถกระท าได้โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะกรณีนอกเหนือจากระเบียบหรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้  
 (1) เนื่องด้วยศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง  
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน 



๕ 

 

 (2) เห็นสมควรจัดท าประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนและประกาศ  
ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่งเป็นการได้รับเงินเดือนในช่วงที่รักษาราชการแทนเท่านั้น โดย 
สภามหาวิทยาลัยควรมีมติเห็นสมควรก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับรักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ 
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เดือนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

(3) เงินประจ าต าแหน่งซึ่งสามารถเบิกจากงบประมาณแผ่นดินโดยมีหนังสือก าหนดต าแหน่งจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา มีต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  
โดยชอบแล้ว และการเบิกจะไม่ซ้ าซ้อนกับเงินประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องรับอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
มติที่ประชุม อนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราเดือนละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ซึ่งส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาแล้ว สรุปเป็นข้อสังเกต รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้ งนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงาน
การตรวจสอบมาเพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 60 วัน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 
 ที่ประชุมได้รับฟังรายงานการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 แล้ว 
มีการตั้งข้อสังเกตว่า ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่ามีความบกพร่องของการยืมเงินของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากในหน่วยงานต่างๆไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี ท าให้หน่วยงานต่างๆไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ระเบียบ ควรมีการด าเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่
ก ากับดูแลการท าบัญชีของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยควรด าเนินการตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
มีข้อเสนอแนะว่าให้สอบข้อเท็จจริงและหากมีความผิดให้ด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
   

 4.2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพ่ือด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



๖ 

 

 ส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เล่ม 32 ตอนที่ 82 ง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 และขอให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่า
ด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศ าสตราจารย์  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากประกาศนี้ใช้บังคับ และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง  มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.
2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558   
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอน  
วิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ดังแนบ 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
  (1) งบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรที่จะผูกพันกับมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
ให้สวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น จึงขอทราบจ านวนงบประมาณดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า  
ในเอกสารได้ระบุในส่วนที่ 1 งบบุคลากร แยกเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน 99 ล้านบาท และงบประมาณ 
เงินรายได ้จ านวน 42 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ในปีต่อไป ในส่วนของเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หน่วยงานที่
อยู่ภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยจะใช้เงินประจ าต าแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หากมีต าแหน่งผู้บริหารเกิน
กว่าที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ เช่น หน่วยงานระดับคณะ มีรองคณบดี จ านวน ๕ คน แต่สามารถ
เบิกจ่ายได้เพียง ๓ คน อีกสองคนจึงใช้งบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอกโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยที่มีการจ่ายให้โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด ซึ่งฝ่ายบริหารก าลังศึกษารวบรวมข้อมูลและศึกษาดู
งานจากองค์กรภายนอกเพ่ือหาวิธีลดภาระของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  (2) เนื่องด้วยใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้มีเงิน
หมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า  เนื่องด้วยมีกิจกรรมซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 



๗ 

 

จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดท้ั้งหมด และไม่มีการกันเงินเหลื่อมปีแล้ว ดังนั้นเงินที่เหลือยังเป็นเงินคงคลังของ
มหาวิทยาลัยโดยให้ใช้ไดใ้นปีงบประมาณถัดไป 

(3) จากมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงมีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของข้าราชการร้อยละ 4 โดยมหาวิทยาลัย
ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต้องพิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ซึ่งอธิการบดีมีนโยบายจะขึ้นเงินเดือน
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  

(4) กระบวนการใช้เงินงบลงทุนต้องค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น การจ้างอาจารย์
ระยะเวลา 3 ปีที่ เข้ามาสอนนิสิตนักศึกษาที่มีจ านวนเกินจากอัตราส่วนที่คุรุสภาก าหนด ก็จะมีเงินคืนมาคือ 
เงินจากงบประมาณแผ่นดินที่สมทบให้คนละ 800 บาท ซึ่งคณะรับเงินเต็มตามจ านวนที่จัดสรรให้แต่มหาวิทยาลัยก็ตั้ง
วงเงินรายหัวให้กับคณะอีก จึงถือเป็นการลงทุนที่ซ้ าซ้อนกัน 

(5) งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เป็นงบอุดหนุนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจัดสรรให้
ควรมีการทบทวนกระบวนการในส่วนดังกล่าว เนื่องจากงบอุดหนุนดังกล่าวไม่สามารถน าไปใช้จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภคได้  จึงท าให้เสียสิทธิในกระบวนการพัฒนาบุคลากรไป และควรค านวณจ านวนงบอุดหนุนเป็นรายบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อปีเพ่ือบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เข้ าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนวงเงินที่เหลือสามารถกันเอาไว้ได้อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือเก็บไว้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ  

(6) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
โดยจัดท าโครงการส าหรับพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
การใช้เทคโนโลยี และโครงการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานตามภาระงาน 
การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการอบรมด้านการประเมินค่างานส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากนี้ในส่วนของ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา และมีการน าร่องในหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเน้นด้านการ
เผยแพร่การวิจัย และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนของ
อาจารย์และนิสิตนักศึกษา   

(7) มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการรับนิสิตนักศึกษาแยกตามระดับคณะและระดับ
สาขาวิชา เป็นระยะเวลา 5 ปี  
 

มติที่ประชุม    อนุมัต ิงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  

5.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ 
สรุปเรื่อง 
 ตามสาระส าคัญในประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 2 ข้อ 5 (1) (2) (3) (4) และข้อ 6 ซึ่งมีสาระโดยสรุป
เกี่ยวกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาในการต่อเวลาราชการ คุณสมบัติของข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้
ต่อเวลาราชการ และวิธีการยื่นค าขอต่อเวลาราชการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
ได้น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
ถึงความต้องการดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง 



๘ 

 

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 12/2558  
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยคณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการ เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ขอต่อเวลาราชการ 
 (2) พิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ เฉพาะในสาขาวิชาที่
ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความขาดแคลนและจ าเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทาง
การต่อเวลาราชการ 
 (3) คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ได้ด าเนินการจัด
ประชุมและมีการพิจารณากลั่นกรองจากประเด็นต่างๆ แล้ว มีข้อเสนอว่า “มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง 
ต่อเวลาราชการให้แก่ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์” ตามผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ตามเอกสารแนบ และเสนอผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ในหน้า 53 ค าว่า “มีผลงานทางวิชาการ” ได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
ในด้านอ่ืน แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ มีบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง และเป็นงานควบคุม 
สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งสารนิพนธ์โดยทั่วไปต้องมีการเขียนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาก ากับไว้ด้วย และ
ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเว็บไซต์ เพราะสารนิพนธ์อาจไม่ถูกนับเป็นงานวิจัย เนื่องจากเป็นบทความทาง
วิชาการหรือเป็นการเสนอแนวความคิดเท่านั้น  

(2) ควรมีการติดตามและประเมินผลงานของอาจารย์ที่ต่อเวลาราชการดังกล่าวเพ่ือเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามประกาศ กพอ. พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ประเมินเป็นรายปี  
หากไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยสามารถให้บุคคลนั้นออกจากราชการ และตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่า ต้องมีการเขียนบทความไม่น้อยกว่า 2-3 บทความต่อปี หรือ
งานวิจัย 1 เล่ม หรือเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต ารา 1 เล่มต่อปี ซึ่งมหาวิทยาลัย มีสิทธิยุติการขยายเวลาราชการ
หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ต่อเวลาราชการได้รับทราบ ซึ่งกระบวนการของมหาวิทยาลัยคือเมื่ออาจารย์ได้ต่อเวลา
ราชการแล้วจะมีสถานะเทียบเท่ากับอาจารย์ปกติ จึงต้องได้รับการประเมินผลของการท างานและประเมินความดี
ความชอบโดยมหาวิทยาลัย และมีกลไกการประกันคุณภาพผ่านการประเมินโดยนิสิตนักศึกษาจากการเรียนการสอน
ของอาจารย์ โดยในประกาศภาระงานฉบับใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นข้อบังคับได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานต่อคณบดีเป็นประจ าภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

(4) มหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในกรณีผู้บริหารระดับคณบดีที่อยู่ใน
หน่วยงานตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เกษียณอายุราชการในระหว่างที่  
ด ารงต าแหน่งและยังไม่ครบวาระ ซึ่งในกรณีเช่นนี้หากด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการใน
ระหว่างที่ด ารงต าแหน่งบริหารก็ยังสามารถด ารงต าแหน่งนั้นต่อไปจนครบวาระ ส าหรับอัตราเงินเดือนหากสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า มีคุณสมบัติที่จะเป็นคณบดีต่อไป ก็สามารถพิจารณาเงินเดือนให้ได้ แต่หากสภามหาวิทยาลัย
ไม่พิจารณาจะไดร้ับเฉพาะค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งบริหาร 



๙ 

 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ 
   

5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
   (1) อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(2) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอ 
สภาวิชาการรับทราบ 

(3) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 
อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน 
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ให้ อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ด ารงต าแหน่งเป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558   

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่  2 มิถุนายน 2558 
  

  5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,377 คน จึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 



๑๐ 

 

มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
รวม 2,377 คน  
  นอกจากนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาย้อนหลัง 
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  
  ที่ประชุมตรวจสอบผลการพิจารณาของสภาวิชาการ และบัญชีรายชื่อนิสิต -นักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติอนุมัติ 
ให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ 
รวมจ านวน 2,377 คน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 
1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,377 คน 
 

 5.5 การจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 
2558 และท่ีประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 
วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี 
โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการเงินและการบัญชี และการจัดระบบงานและสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการส านักงานอธิการบดี และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เนื่ องจาก 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความต่อเนื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงน าเรื่องการจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี 
เสนอเพ่ือทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือน โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่ 
รองอธิการบดี และเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร 
 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  การจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี  และอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
 (1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ        ประธานกรรมการ 
 (2) นายวรพงษ์  วรรณศิริ           กรรมการ 
 (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๖.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 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 


