
๑ 

 

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕61 

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์อัครเดช เกตุน า ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ธัชกร สุวรรณจรัส ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 การเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เสนอ
โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านอาหารไทย 
น าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจะ
ได้รับงบประมาณในระยะสามปีแรก จ านวน 234 ล้านบาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้านบาท) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงควรพิจารณาเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ โดยตัดสินใจเลือกทักษะ
ที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญที่สุดมาพัฒนาเป็นกลุ่มแรกให้มีความโดดเด่น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่มีการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ซึ่งรัฐบาลจะให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเลือกพัฒนาทักษะที่ดีที่สุดเท่านั้น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน  
ในปีการศึกษา 2558 และ 2559  
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง แนวทางการก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี 
การประกาศรายชื่อ 182 หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. เป็นหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน IQA ทั้งสองครั้ง 
โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน คือ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนไม่ครบตามเกณฑ์ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระงับทุนการศึกษาจากกรุงเทพมหานคร  สภามหาวิทยาลัยจึงควรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจารย์หรือปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอไปยัง สกอ. 
เพ่ือรับทราบก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การมอบข้าวไรซ์เบอรี่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้
น าข้าวไรซ์เบอรี่แจกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน นอกจากนี้เอกสารซึ่งแจกในที่ประชุม ได้แก่ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย Bulletin มีข่าวที่น่าสนใจ คือ อธิการบดีเข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและ 



๓ 

 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และหนังสือ
ครบรอบ 150 ปี ในการเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.4 ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ การจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมงานสัปดาห์เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 และร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการประสานขอภาพถ่ายจากส านักพระราชวัง เมื่อได้
ภาพแล้วจะน ามามอบให้ในโอกาสต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.5 การเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของ
ประเทศ โดยเสนอเป็นมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเสนอขอก าหนดให้วันที่ 19 มกราคม ของ
ทุกปีเป็นวันส าคัญของชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุด 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า หนังสือครบรอบ 
150 ปี ในการเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่น าแจกเป็นฉบับ
ย่อภาคภาษาอังกฤษ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแบบประวัติในการเสนอชื่อท่านเป็นบุคคลส าคัญของโลก แต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ โดยในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง จึงได้ถือโอกาสน าเสนอที่ประชุมดังกล่าวเพ่ือ
เสนอชื่อของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ให้เป็นบุคคลส าคัญของประเทศ และขอก าหนดให้วันที่  
19 มกราคม เป็นวันสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นวันส าคัญของชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 
2580) 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้น า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้น าเสนอ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
12/2560 ในวันพฤหัสบดีที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มี มติเห็นชอบผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3(135)/2560 เมื่อวันที่ 
21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และตาม
พระราโชบาย และส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดท าโครงการสัมมนา
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพ่ือระดมความคิดและรับฟังข้อแนะน าให้การ
ด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จสิ้น ได้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ( Retreat) ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันที่ 24 – 25 
ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ และด้านงานวิจัย เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี ต่อไป จากนั้นมหาวิทยาลัย
ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยอง
รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยน าข้อเสนอแนะ
จากการทบทวนงานนโยบายและความเห็นของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพภายในมาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี 
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 กองนโยบายและแผนได้น าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

1. ควรปรับแก้ไขเนื้อหาของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
   - ปรับแก้หน้าปกแผนยุทธศาสตร์ โดยตัดค าว่า “ใหม่” เนื่องจากเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับ
ให้ทันสมัยและเป็นไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย   
   - ตัดค าว่า “Retreat” ออก เนื่องจากมิใช่ความหมายของการจัดประชุมสัมมนาทบทวน
นโยบาย  

- ปรับแก้ข้อมูลตัวชี้วัดที่ระบุเป็นจ านวนโครงการ ไม่ควรมีหน่วยเป็นร้อยละ  
- เพ่ิมเติมรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ในหน้า 41 – 42  

ให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
   - หน้า 32 ค าว่า “การเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์” ควรปรับแก้เป็น “Digital based 
Education” เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 

- หน้า 32 ในตารางข้อ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ควรปรับ 
ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 – 2565 เป็นร้อยละ 100 เนื่องจากทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานทั้งหมด  

- หน้า 34 ในตารางข้อ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ควรปรับค่าเป้าหมายให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
ไปสู่ เป้าหมายให้ได้ และข้อ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าเป้าหมายเป็น 100 ทั้งหมด จึงควรตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นการท้าทายอย่างมาก
เพราะการติดต่อต่างประเทศเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 

- ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาในหลักการและเหตุผลโดยกล่าวถึงเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพราะมีความส าคัญในส่วนของการบริหารจัดการ 

- ควรตัดระยะเร่งด่วน ปี 2560 - 2561 ออก โดยเริ่มระยะที่ 2 ปี 2561 – 2565  
- ควรเพิ่มความหมายของคติพจน์ คือ สจฺจ  เว อมตา วาจา ในหน้า 5 
- ควรเพ่ิมเติมขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คือ การน าผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสมบูรณ์  

- ทบทวนตัวชี้วัดในหน้า  58 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 
โดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของความสามารถในการผลิตจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว 

2. ควรจัดท าสรุปย่อเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดสู่ประชาคมของมหาวิทยาลัย
ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

3. ควรเลือกพัฒนาทักษะที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน เช่น ในด้าน
การผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรปรับเป็นด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น    



๖ 

 

4. ควรยึดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน ในหน้า 18 เป็นแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในหน้า 3  ข้อ 9 ระบุให้มีการจัดท าแผนใน
ลักษณะต่างๆ เช่น แผนพัฒนาวิชาการ รวมถึงโครงการต่างๆ ควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป    

5. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ ต้องคิดวิธีการผลิตบัณฑิตใหม่ให้
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน เช่น การผลิตครูสายพันธุ์ใหม่ให้สามารถจัดการเรียนสอนได้ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย รวมทั้งโรงเรียนสาธิตควรมีหลักสูตร English Program (EP) เป็นต้น 

6. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของสาขาวิชาที่ควรพัฒนาคือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่
ตรงตามต้องการของประเทศและมีผู้สนใจเข้าศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถผลักดันสู่ความเป็นเลิศได้เช่นกัน  

7. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ และสรุปข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยน าไปด าเนินการปรับแก้ยุทธศาสตร์เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 
 

4.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕60 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติให้น ากลับไปปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับเข้ามาน าเสนออีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 12/๒๕60 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะอีกเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 วั นพฤหัสบดีที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 และ
น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มี มคอ.1 ก ากับและมีคณะท างานที่ร่วมชี้แจงกับสภาวิชาชีพ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ มคอ.1 ตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด 

2. ควรปรับแก้ไขเนื้อหาของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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- วัตถุประสงค์ หน้า 10 ปรับแก้ค าว่า “เพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
มีคุณลักษณะ” เป็น “เพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีคุณวุฒิ” และควรเขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 5 ด้าน โดยแยกเป็น 5 ข้อ เพื่อความชัดเจน เช่น รวมวัตถุประสงค์ข้อ (2) และข้อ (4) ซึ่งเป็น
มาตรฐานด้านที่ 3 เข้าด้วยกัน ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ (1) เป็นมาตรฐานด้านที่ 2 และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับหมวดที่ 4 
หน้า 61 เป็นต้นไป  

- วิชาบังคับท่ีมีการระบุตัวเลขตรงกลางในวงเล็บ เช่น วิชาเภสัชกรรมไทย 1 4 (3-2-7) คือวิชา
ปฏิบัติการ ต้องเพ่ิมวัตถุประสงค์ ข้อ 6 ทักษะการปฏิบัติด้วยเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน 

- หมวดที่ 4 ควรเขียนให้กว้างครอบคลุมทั้งหลักสูตร และไม่ควรเขียนเฉพาะเจาะจงจนเกินไปจน
ท าให้ไม่สามารถประเมินได้ เช่น หน้า 61 ระบุว่า “มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน” ซึ่งไม่สามารถ
ประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนได้ เป็นต้น และตั้งแต่หน้า 61 - 65 จะส่งผลต่อแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ ในหน้า 71 - 73 จึงควรทบทวนปรับจุดด าจุดขาวให้ถูกต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงในรายวิชาที่
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

3. ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ชื่อรายวิชา และค าอธิบ าย
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย  

4. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท างานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
  4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทาง 
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สรุปเรื่อง 

สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัย 
ตามหนังสือหนังสือ ที่ ศธ 0506(1)/10024 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งคืนหลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะว่า “คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 17 
กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เนื่องจาก
ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ที่ต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพครูได้ หากสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ประสงค์จะผลิตบัณฑิตเพ่ือประกอบวิชาชีพครู แต่ประสงค์จะผลิตบัณฑิตเพ่ือการท างานวิชาการในด้านต่างๆ มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
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หลักสูตร” ทั้งนี้ สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้ น 
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ. 
 ทั้งสามสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สกอ. 
ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยน ารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป แล้วน าวิชา
แกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพ่ิมเติมแทน 

  ทั้งนี้  ในส่วนของรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมที่เคยผ่าน 
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม

อย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
1. ควรปรับแก้ไขเนื้อหาของเล่มหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ทบทวนปรับแก้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร  

- ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ชื่อรายวิชา และค าอธิบาย
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย  

- สาขาวิชาจิตวิทยา หน้า 56 หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้หมวดที่ 4 ระบุว่า “1. การน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ควรปรับแก้ให้ชัดเจน เนื่องจากผลของการเรียนรู้ดังกล่าวไม่สามารถ
ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มิฉะนั้นควรน าไปไว้ในหน้า 52 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถระบุไว้อย่างกว้างได้  

- สาขาวิชาจิตวิทยา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
หน้า 58 ควรปรับการเขียนผลการเรียนรู้ พบว่ามีการน าเสนอเกือบทุกข้อ ควรใช้เป็นค าร่วมให้อยู่ในข้อใดข้อหนึ่ง
เท่านั้น  

- สาขาวิชาจิตวิทยา หน้า 57 ระบุว่า “มีความสามารถในการสรุปสาระความรู้โดยใช้ผัง 
มโนทัศน์” ควรปรับแก้เป็น “มีความสามารถในการสรุปเนื้อหาสาระความรู้ในสาขาจิตวิทยาได้หลากหลายรูปแบบ” 
และควรรวมเนื้อหาในข้อ 3 และข้อ 5 ให้เป็นข้อเดียวกันเพราะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้สามารถระบุในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

- สาขาวิชาจิตวิทยา ให้ตรวจสอบความถูกต้องในหน้า 11 กลุ่มวิชาแกนที่มีการระบุแตกต่าง
จากหลักสูตรอ่ืน และหน้า 15 มีกลุ่มวิชาให้เลือก ควรระบุเงื่อนไขในการให้นักศึกษาเลือก  

2. ควรเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถและต าแหน่งทางวิชาการที่โดดเด่นมาร่วม ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเนื้อหารายวิชาใหม่ที่มีความทันสมัยต่อกระแสสังคมและเชิญผู้ที่มี
ประสบการณ์มาสอน ได้แก่ นักจิตวิทยาที่มีความสามารถในการขจัดข้อขัดแย้งในสังคม (NVC : Non-violence 
communication) ซึ่งเป็นหัวใจในการคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรและชุมชน และนักจิตวิทยาเด็ก ที่มี
ความสามารถด้านการพัฒนาเด็กพิเศษ ด้านการพัฒนาการเด็ก เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรได้ตัดเนื้อหาด้านจิตวิทยากับ
การแนะแนวออก ท าให้บัณฑิตไม่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรเพ่ิมรายวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ลงไปด้วย  



๙ 

 

4. หากมีการปรับแก้เพ่ิมเติมในรายวิชาพ้ืนฐานกับวิชาชีพครูที่ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ควรปรับ  
ทั้งกลุ่มให้มีความสอดคล้องกัน 

 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. อนุมัติให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
ทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.6 การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิยาลัย สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้ายระบุว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 (2) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 1  
ในวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้พิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   - ก าหนดวิธีการสรรหาฯ 
   - พิจารณา (ร่าง) ประกาศการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   - พิจารณาบันทึกแจ้งการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   - พิจารณาแบบเสนอชื่อ ข้อมูล ประวัติการศึกษา 
   - พิจารณาแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
  และจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการ
สรรหาได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจ านวนไม่เกิน 3 คน 
โดยด าเนินการตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน  
2 คน เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  คชสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ได้ออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาเลือกประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนน
ปรากฏว่าผู้ทีไ่ด้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  
สุ่นสวัสดิ์ 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็น 
องค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 
สรุปเรื่อง 
 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระด าเนินทรงเปิดอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 5 หลัง ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและ 
การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเฝ้ารับ
เสด็จ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็น 
องค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 

 

 5.2 ขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม พ.ศ.2561 ได้มีมติรับอุทธรณ์ของนายพิษณุวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์  กรณีกระท าผิดวินัยร้ายแรง  และมีมติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  โดยมีนายวรพงษ์ วรรณศิริ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  
บางเขียว เป็นเลขานุการ และนางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นั้น แต่เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิษณุ บางเขียว เคยด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสอบสวน และนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้มาก่อน จึงไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา   
ด ารงต าแหน่งเลขานกุารคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รายละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์  สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  การขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์   
โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  ด ารงต าแหน่งเลขานุการ  และนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561   
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


