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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 มิถุนายน พ.ศ.2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 

 

วาระท่ี 3.1 การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น  
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการพิจารณาที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ไม่ได้ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ระบุไว้ว่า 
การจ่ายเงินเดือนนั้นให้จ่ายเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ไม่ ใช่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมจึงมีมติว่า คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีไม่มี
อ านาจพิจารณาก าหนดเงินเดือนแก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้  และเสนอความเห็นว่า ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ ระบุไว้ใน “ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 
หรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้บริหาร หรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบนี้  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งที่ว่างนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อน
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗” จึงเห็นว่าผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทน
ต าแหน่งผู้บริหารอื่นในมหาวิทยาลัยก็สามารถได้รับเงินประจ าต าแหน่งอธิการบดีหรือผู้บริหารต าแหน่ง
อ่ืนได้ โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งก าหนดให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินเทียบเท่าอีก ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 รับทราบและพิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการเ พ่ือพิจารณา 
การจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2558 

 

วาระท่ี 4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยน ากลับไป
พิจารณาเพ่ือความรอบคอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้ งที่  
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.... ในเรื่อง
ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.... และมีติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2558 

 

วาระท่ี 4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง 
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย 
ลงนามในข้อบั งคับฯ ว่ าด้ วย การก าหนดระดับต าแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๘  รายละเอียดดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.3 ผลการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยตามรายชื่อ  
ที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเสนอมา ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทามต่อไป  
 
การด าเนินการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามล าดับ และได้จัดเตรียม
เอกสารประกอบการพิจารณาให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.4 ผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมา ผลการพิจารณา  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 11 คน และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการทาบทามตามรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
 3. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
 8. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
 9. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
 11. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
  
การด าเนินการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามล าดับ 
และได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอขอ
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คนต่อไป 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.5 การโปรดเกล้าฯ ถอดถอน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าถอดถอน นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ  
ที่เห็นชอบให้นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผลให้นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย พ้นจากต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและด าเนินการเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน  
นายพลสิทธิ์  พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๘ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๕ (๔) เพราะเหตุที่เคยถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลายและได้กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย พ้นจากต า แหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
        บัดนี้ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ้นจากต าแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘  
 
           จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.6 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดท าเล่ม 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2558  
และตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ตรวจเยี่ยม
การด าเนินงานของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทอง  
ทวารวดี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และได้สรุปผลการตรวจเยี่ยม
ดังกล่าวน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัย การดนตรี 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1099/2558 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี” ประกาศเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 
  1.2 ประกาศฯ เรื่อง “การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี  โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี” ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2558 
  1.3 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2558  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี      
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 มิถุนายน 2558 ตามแบบการเสนอชื่อ 
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา 
   2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
  2.3 การให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ       
และบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี 
  2.4 การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี 
  2.5 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาฯ เรียงตามล าดับอักษร คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา 
    2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ จ านวน 1 คน เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ 
และดิจิทัลมีเดีย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  
โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้
น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้น าเข้าสู่การประชุม 
สภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มี 
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
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วาระท่ี 5.3 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม 
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี 

 
สรุปเรื่อง 
 1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ งวิทยาเขตสระยายโสม ซึ่ งมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้วิทยาเขตดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. ก าหนด  
และแจ้ง สกอ. ต่อไป 
 2. ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้วิทยาเขตสระยายโสม มีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดชื่อเรียกให้สอดคล้องกับการด าเนินการว่า “หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
สระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี” 
 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่มีการเตรียมพร้อมดังกล่าว 
และเพ่ือบริการทางวิชาการในชุมชนในด้านการจัดการเรียนการสอน จึงก าหนดแนวทางในการจัดท า
โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพสระยายโสมฯ ดังกล่าว 
 
การด าเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี จัดท าโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามแบบฟอร์ม
ที่ สกอ. ก าหนด เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ชุมชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวจ านวนหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอน 

2. มหาวิทยาลัยน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระดับต่างๆ         
และได้รับความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
  2.1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 
  2.2 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
  2.3 สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย จึงขอน าเสนอโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งฯ ในที่ประชุม          
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ หากได้รับความเห็นชอบจะได้เสนอไปยัง สกอ. เพื่อทราบต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
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  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9)  
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ 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 าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  
ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาว ิทยาล ัยน าผลการด า เน ินการดังกล ่าวข้างต ้น  เข ้าสู ่การพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง คือ 

  อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้ 
 อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ทั้ งนี้  ไม่ก่อนวันที่  2 มิถุนายน 
2558 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 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 33 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆในหลักสูตร 
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ     
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558  
ซึ่งสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ  
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 33 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ 
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.6 ขออนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจ 
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 1. สกอ. ก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏ  
ในระบบฐานข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. จากการส ารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีมีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน 
 กลุ่มที่  2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตร 
ตามแนวทาง TQF ซึ่งมิได้เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง
อยู่ในระบบทะเบียน และรอการปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว 
 กลุ่มท่ี 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอแนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเสนอขอความเห็นชอบแล้ว จากที่ประชุมคณบดี  
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1  ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลักสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร      
ในกลุ่มนี้ จัดท าเอกสารรายงานผลต่างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ให้ท าเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตร 
ตามแนวทาง TQF ให้จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้
จัดท าในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัดกระท าได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรในกลุ่มนี้ไม่ขอรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 กลุ่มท่ี 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติการปิดหลักสูตรและก าหนด
กลุ่มหลักสูตรซึ่งจะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 

 
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 15 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 8/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 
ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


