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สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 4.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงาน 
ทางการเงิน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงิน 
และงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
และรายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 ได้รับจากงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุน 
และบริจาคและรายได้อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 1,216,915,798.06 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้าน 
เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสตางค์)  ประกอบด้วย 

- รายได้จากงบประมาณ จ านวน 612,802,838.93 บาท (หกร้อยสิบสอง
ล้านแปดแสนสองพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 50.36 ของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ านวน 563,058,152.18 บาท  
(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสิบแปด
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 46.27 ของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 402,000.00 บาท (สี่แสน 
สองพันบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 

- รายได้อ่ืนๆ จ านวน 40,652,806.95 บาท (สี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสองพัน
แปดร้อยหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของรายได้ 
จากการด าเนินงานทั้งหมด 

2) ค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและการบริจาค ค่าใช้จ่าย



อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 819,332,127.98 บาท (แปดร้อยสิบเก้าล้านสามแสน 
สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย 
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 348,917,942.75 บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้าน

เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
28.67 ของรายได้รวม 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 91,781,603.69 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้าน 
เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 
7.54 ของรายได้รวม 

- ค่าตอบแทน จ านวน 97,454,212.46 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่น
สี่พันสองร้อยสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้สอย จ านวน 167,600,359.22 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้าน 
หกแสนสามร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 13.77 
ของรายได้รวม 

- ค่าวัสดุ จ านวน 82,096,422.84 บาท (แปดสิบสองล้านเก้าหมื่นหกพัน 
สี่ร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.75 ของรายได้รวม 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 22,714,777.02 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1.87  
ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 4,542,721.00 บาท  
(สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.37  
ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 4,224,089.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสี่พัน
แปดสิบเก้าบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 397,583,670.08 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่น
สามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.2 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดท าโครงการสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่  
18 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ก าหนดให้มี  
การทบทวนงานนโยบายโดยมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อทบทวนการปฏิบัติ ง านตามบทบาทหน้ าที่ 
ของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  ศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ และก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้เข้มแข็งเพ่ือมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
 
การด าเนินงาน 
 ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยได้ สรุ ปผลการทบทวนงานนโยบาย ( Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลั ยครั้ งที่  1 /2559 วันพฤหัสบดีที่  21 มกราคม พ.ศ .2559 รายละเ อียด 
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 5.1 ขออนุมัติงบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน และวิทยาลัย จัดท าโครงการและแผนงานเพ่ือผลักดันให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวบรรลุผล 
ตามเป้าหมาย  โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
การด าเนินการ 
 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการและแผนงานเพื่อการขับเคลื่อน 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมงบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติ 
จ านวน 63,868,453.00 บาท โดยแยกเป็น 3 รายการดังนี้ 
 
 1. การขออนุมัติงบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
 

 หน่วยงาน วงเงิน ขอตั้ง 
1 คณะครุศาสตร์ 12,647,000.00 12,647,000.00 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,443,900.00 3,590,353.00 
3 คณะวิทยาการจัดการ 7,905,800.00 7,905,800.00 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,883,300.00 3,883,300.00 
5 วิทยาลัยการดนตรี  852,500.00 
6 มหาวิทยาลัย 43,633,900.00 6,600,000.00 
7 ส านักโรงเรียนสาธิต  28,389,500.00 
 รวม 72,513,900.00 63,868,453.00 

  
 2. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเดือน
ร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบ ารุงการศึกษา) 
แต่ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา จะต้องขึ้นอยู่กับรายได้  
ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้ขอตั้ งวงเงินไว้จ านวน 6 ,6000,000.00 บาท  
(หกล้านหกแสนบาท)  
 



 3. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการ 
ทางวิชาชีพครู ในวงเงิน 28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาท
หกสิบห้าสตางค์) ซึ่งโรงเรียนสาธิต ได้เสนอวงเงินที่จะขออนุมัติเพ่ือพิจารณาเป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1) ขออนุมัติปรับปรุ งและเ พ่ิมเติมงานระบบ 6 งานทั้ งหมด รวมเป็นเงิน 
28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ตามแบบที่ 1 
 2) ขออนุมัติปรับปรุงและเพ่ิมเติมงานระบบ 6 งาน โดยงานที่ 6 งานระบบภาพและเสียง  
ขออนุมัติเฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 22,626,391.75 (ยี่สิบสอง
ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามแบบที่ 2  
 ทั้งนี้  การขออนุมัติงบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังกล่าวข้างต้น 
ทั้ง 3 รายการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมตาม
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
12 มกราคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2559 เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 
และการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558   
 2.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 
 3.  มหาวิทยาลัยฯได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... ขึ้น
และได้มอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข  
(ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว     
 4.  คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้พิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 
มกราคม พ.ศ.2559 
 
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

สรุปเรื่อง 
 1. คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่  
12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
จากนั้นได้น าเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่  5/2558 เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 2. คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์  
และดิจิทัลมีเดีย มีคุณสมบัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม สกอ. ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้น าเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนา
ดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป” และระบุหมายเหตุ ว่า “หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม 
2559)” 
 4. เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุที่ระบุจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าว  
ในข้อ 3 จึงสรุปได้ว่า “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)” เข้าข่ายสามารถน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้ 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ 



ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายวิชาการ มบส. ขอน าเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ซึ่ งพัฒนาขึ้น 
โดยคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร  
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยน าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
และครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และน าเสนอในที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาการมีมติ
ให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้น าเสนอในที่ประชุม สภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่  11/2558 เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายวิชาการ มบส. เสนอขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 5.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ และ อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ จัดส่งผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตามล าดับ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ             
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559   

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 2 ราย คือ 
  1) อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 9 กันยายน 2558 
  2) อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
  ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที ่29 กันยายน 2558 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง  อาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ  ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 9 กันยายน 2558 และอาจารย์เกียรติขร 
โสภณาภรณ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 29 กันยายน 
2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2559 

 

วาระท่ี 5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 4 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร  
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ 
มีมติให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และให้น าเสนอ      
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ 
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


