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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข เป็นคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 และอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  
อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการ 
ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์ และค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี
ที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558 
 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย ลูกจ้าง พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ลูกจ้าง พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 4.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558  

และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ส.2558 ได้มีมติอนุมัติ 
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่ อง  การจัดตั้ ง โ รง เรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยา  และน า เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 4.2 การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
และครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีมติถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 
60 พรรษา ในปี 2558 และส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มี
หนังสือถึงกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้น าความ
ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั้ง 40 แห่ง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้น าความกราบบังคม
ทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 
2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งแจ้ง
รายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยละ 
5 ท่าน 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ โดยมีรายนามตามเอกสารแนบ โดยนายก 
สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตรและอธิการบดีทูลเกล้าฯถวายครุยวิทยฐานะ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 4.3 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับนโยบายดูแลและบริหารจัดการให้เกิด  
การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดนโยบายที่ เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพ
ที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา และการที่จะต้องน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้งการ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เพ่ิมมากขึ้น ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดโครงการ
สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา  
และเพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ก าหนดจัดโครงการสัมมนา
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  
 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  
ระดับหลักสูตรและคณะ 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะต้อง
เสนอผลการประเมินให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา ก่อนเข้า
รับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ทั้งนี้ 
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ระบุให้น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ารายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ ง โครงการจัดตั้ งคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  
โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 ครั้ง คือ 
  ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนออีกครั้ง 

  ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง 
 2. น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่     
6 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้ว 
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 3. น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 
สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์         
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)  

 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดแล้วน าเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 
ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 
 จากวิทยาลัยการดนตรี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัย 
การดนตรี โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕7 
และมีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557 ประกาศ  
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระส าคัญใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 มาตรา 20 ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  มีสภาวิชาการและที่มาของกรรมการ 
สภาวิชาการตามมาตรา 20 (2) กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจ าคณะคณะละหนึ่งคน มาตรา 20 (3) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มีจ านวนเท่ากับบุคคลตาม (2) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ออกค าสั่งที่  2648/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการ จากวิทยาลัยการดนตรี เพ่ือด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มา
จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าและในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินการสรรหา ดังนี้ 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า จากวิทยาลัยการดนตรี 
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 พร้อมทั้งได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได ้ด า เน ินการตามประกาศดังกล ่าวข ้างต ้น ม ีผลสร ุป  
ในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของวิทยาลัย
การดนตรี ด้วยการมอบหมายให้คณบดีและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรีเรียกประชุมคณาจารย์
ประจ า เพ่ือให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของวิทยาลัยการดนตรี จ านวน 1 คน ผลที่ได้  
จากการคัดเลือก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร 
 2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ด าเนินการ  
โดยคณาจารย์ประจ าของวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากนั้นคณบดี
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี พิจารณาและเรียงล าดับรายชื่อผู้สมควร ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท า
เป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้ 



 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ จากวิทยาลัยการดนตรี ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  เพื่อโปรดทราบ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร 
 ส่วนที่ 2  เพื่อโปรดพิจารณาและคัดสรรให้ได้ 1 ชื่อ จากรายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้แก่ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบในส่วนที่ 1 และโปรดพิจารณาและคัดสรรในส่วนที่ 2 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 5.5 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
 

สรุปเรื่อง 
 1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2556) เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล  ได้ลาออก 
จาก มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล          
ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน               
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 3. 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” 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที ่
1 ตุลาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงฯ ทั้งนี้ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) จากเดิม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล  
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล 
 



 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2558 

 

วาระท่ี 5.6 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ  
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2558  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิ การบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ  
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ในการปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โดยคณะกรรมการฯได้ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 และมีมติก าหนดอัตรา
เงินเดือนให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  เดือนละ 50 ,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) ซึ่งการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานอ่ืน 
ในระดับเดียวกัน โดยค านึงถึงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่อง การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดี 
ที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 รายละเอียด  
ตามรายงานการประชุมดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่  19 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


