
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
  และรักษาราชการแทนอธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.   รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ติดราชการ 
2.   อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. รองศาสตราจารย์พีระพงษ ์ กุลพิศาล         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์วิชญา   ผิวค า          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์สุเมธ   พัดเอ่ียม          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๖. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๑๐. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๑. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๒. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ระหว่าง วันที่ 17-21 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย และการเสนอชื่อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  กล่าวเสริมในเรื่องการจัดงานวันคล้ายพิราลัย ตั้งแต่วันที่ 
17-21 มกราคม พ.ศ.2558 โดยจัดงานในหัวข้อ 150 ปีศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน เพ่ือเสนอชื่อ             
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปยังองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพ่ือประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ เช่น 
การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงบนเวที การประกวด การแข่งขัน และมีการเชิญผู้สื่อข่าวจากหลาย
ช่องทาง ทั้งหนังสือพิมพ์  วิทยุ และโทรทัศน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้  ในวันที่  19 มกราคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย ได้จัด พิธีบวงสรวงสักการะ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ลานอนุสาวรีย์ โดยมีศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา  
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยแขกต่างประเทศและในประเทศ ศิษย์เก่า 
อาจารย์อาวุโส มาร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมทั้งมีการมอบโล่ผู้ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน และนายวรพงษ์  วรรณศิริ และมีการ
มอบทุนการศึกษาจากสมาคมต่างๆ ทั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือมูลนิธิต่างๆ ด้วย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนมีนาคม โดยก าหนดให้มีการประชุม ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ งสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันก่อนการประชุม  

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

 
 
 
 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ.2557  

 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 

  

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรุณี  คู่วิมล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าค าสั่ง สภามหาวิทยาลัยที่ 38/2557  
เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและงานทะเบียน น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งนางสาวอรุณี คู่วิมล เป็นผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2561  
 

  3.2 การน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สรุปเรื่อง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่  

18 กันยายน พ.ศ.2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที ด ารง ต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2561 และในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 ได้มีมติให้บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้อ านวยการ หรือคณบดี เข้ามาน าเสนอ  
แผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายหลังจากที่ปฏิบัติงาน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน และน าเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงาน  
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะในการก าหนดแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ดังนี้ 
(1) ควรมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางของมหาวิทยาลัย (Center Lab) เพ่ือเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน  
(2) ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับของคณะให้มีความครอบคลุมชัดเจน  
(3) หากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการมีภาควิชาเพ่ิมขึ้น ให้จัดท ารูปแบบของการจัดตั้ง 

การเตรียมการ และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน สกอ. ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย 



๔ 

 

ราชภัฏหลายแห่งเสนอขอแยกหน่วยงาน ซึ่งหากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแยกออกมาเป็น 6 ภาควิชา  
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยค่าตอบแทนต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาถึงแม้จะเบิกงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ในครั้งแรก
แต่จะสามารถเบิกจากงบประมาณบ ารุงการศึกษาได้ เมื่อเบิกได้หัวหน้าภาควิชาก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการ หรืออัตราจ้างก็เป็นได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้น รวมทั้งสามารถก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่ได้    

(4) ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
(5) การผลิตบัณฑิตต้องมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาออกไปต้องมีทักษะยุคใหม่ คือ ทักษะชีวิต และทักษะในการท างาน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ แผนการด า เนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 ข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ 2557 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ น าเสนอข้อมูลการขอขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 จึงมีความ
จ าเป็นต้องขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากเงิน บกศ. และเงิน บกศ. คงคลัง โดย
กองคลังได้รวบรวมข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปีจากทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. รายการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของทุกหน่วยงาน 
2. แบบรายงานที่อยู่ ระหว่างการด าเนินงาน จากเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปี  งบประมาณ   

 พ.ศ.2557 ของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งสระยายโสม 
มหาวิทยาลัยฯ ได้น าข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 เข้าสู่การพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ 2557  

แล้วมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้ 
 (1) กรรมการฯได้ตั้งข้อสังเกตถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 

จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งด้านงบประมาณ แผนการด าเนินการ และระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูล
ถึงนโยบายการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสมให้เป็นโครงการศูนย์พัฒนาฝึกปฏิบัติการเฉพาะทางของนิสิต
นักศึกษาคณะต่างๆ ศูนย์ฝึกอบรมเบื้องต้น ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และการจัดท าโครงการพันธุ์พืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นต้น และมีแนวทางการพัฒนา 
ให้เป็นวิทยาเขตสระยายโสมในอนาคต โดยมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแล  
และมีการส ารวจความต้องการทางด้านการศึกษาของชุมชนบริเวณใกล้เคียง  

 (2) การกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2557 หากได้มีการขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
สามารถกันเงินเหลื่อมปีโดยได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายเวลาอีกครั้ง และเงินที่เกิดจากการ



๕ 

 

เสนอขออนุมัติงบประมาณเป็นวงเงินเจาะจงไม่ต้องกันเงินเหลื่อมปี เพราะให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขของโครงการที่
น าเสนอและได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว อาท ิเงินค่าตอบแทนการจ้างอาจารย์คณะครุศาสตร์เพราะได้เบิกจ่ายตาม
เงื่อนไขของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเท่านั้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ 2557  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้ งอนุกรรมการ ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลขึ้น เพ่ือยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณา  
ร่างข้อบังคับดังกล่าว และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วน โดยเพ่ิมองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมด้วย คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขึ้นอีกฉบับหนึ่ งไปพร้อมกับการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลฯ ฉบับนี้ และเห็นสมควรเสนอร่างข้อบังคับฯทั้งสองฉบับสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการด้านกฎหมายได้เสนอมาทั้งสองฉบับคือ  
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
และร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้น าเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 

 

การพิจารณา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การน าเสนอข้อบังคับในลักษณะ
ดังกล่าวท าให้ยากต่อการอ่านตีความ จึงเห็นควรให้ถอนวาระออกก่อน และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งถัดไป  โดยแยกวาระการน าเสนอระหว่าง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ออกจากกัน พร้อมทั้งท าตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับเก่าและฉบับใหม่ 
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
โดยให้น ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป และเสนอร่างข้อบังคับแยกเป็นสองวาระ 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 5.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 

สรุปเรื่อง 
 1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังกล่าวคือ อาจารย์ทวิช ท านาเมือง ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เป็น อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ แก้ววิเชียร ดังรายการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วย นิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้ าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่ เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ 
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว 
ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการ เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมา 
เห็นสมควรมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จากเดิมคือ อาจารย์ทวิช ท านาเมือง เป็น อาจารย์ 
ดร.รุ่งรัตน์ แก้ววิเชียร  

 

5.3   การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 1.  อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ และอาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ จัดส่งผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรี ตามล าดับ 

2.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด 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. 



๗ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ งและถอดถอน... 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ งทางวิ ชาการแล้ ว  เห็นสมควรอนุ มัติ แต่ งตั้ ง ให้  อาจารย์  ดร .กิ จจา จิ ตรภิ รมย์  ด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้
อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์  ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 
2557  
 

มติที่ประชุม 
 (1) อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2557 

 (2) อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์   ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ดนตรี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
 

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2558) 
สรุปเรื่อง 

  บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  
โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และ 
ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เพ่ือพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 

(1) การน าเสนอหลักสูตรใหม่ให้น าเสนอในลักษณะของบทสรุปของผู้บริหาร โดยมีหลักการดังนี้ 
 (1.1) เหตุผลความจ าเป็นและความส าคัญของหลักสูตรในการเปิดหลักสูตร 
 (1.2) ที่มาของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาหลักสูตร  
 (1.3) อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
(2) ศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดหรือไม่ 
(3) โครงสร้างหลักสูตรยังขาดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาหรือกิจการนิสิตนักศึกษา 
(4) หน้า ๕ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ข้อ ๔ และ ๕ ใหม่ 
(5) หน้า ๑๘ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ ๑ การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรเขียนให้ชัดเจน 
 



๘ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) โดยให้น าไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง 
 

  5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สรุปเรื่อง 

คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
(1) วัตถุประสงค์ไม่ครบตามมาตรฐาน ควรเรียบเรียงใหม่ 
(2)  แก้ไขชื่อวิชาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
(3) หน้า 30 ผู้น าทางการประถมศึกษา “Elementary Education Leadership” แก้ไขเป็น 

“Leadership in Elementary Education” และเพ่ิมเติมเรื่องผู้น าให้ครบถ้วน 
(4 )  แก้ ไขแผนที่ กระจายความรับผิดชอบ ต่อผลการ เรี ยนรู้  ควร เ พ่ิมจุดด าและจุดขาว 

ให้มีความสอดคล้องกัน 
(5) หน้า 40 วิธีการวัดและประเมินผล ข้อ 5 ควรแก้ไขเป็น “วัดและประเมินจากการปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา” 
(6) หน้า 41 ผลการเรียนรู้ ข้อ 6 ยังเขียนไม่ชัดเจนควรปรับหรือตัดออกให้ถูกต้อง 
(7) หน้า 43 ผลการเรียนรู้ ข้อ 6 “มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกและเอาใจใส่ในการรับฟัง  

และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา” หากเขียนแล้วไม่สามารถประเมินได้ให้ตัดออก 
(8) หน้า 45 ผลการเรียนรู้ ข้อ 5 และ ข้อ 6 ควรแก้ไขค าให้มีความสอดคล้องกับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา   
โดยให้น าไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  

 

  5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
สรุปเรื่อง 

คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าว 
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 



๙ 

 

คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
(1) หน้า 13 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู แก้ไขจาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 
(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน 
(3) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
(4)หน้า 43 คุณลักษณะพิเศษ ข้อ 2 และ ข้อ 3 ตัดออก 
(5) หน้า 9 ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ แก้ไขค่าลงทะเบียน  
(6) หน้า 23 ค าว่า Teacher Professional แก้ไขเป็น Professional Teacher 

  (7) หน้า 27 ค าว่า Research of Art Education แก้ไขเป็น Research in Art Education 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา และให้น ากลับไปแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  6.2 การบรรจุวาระ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ได้แจ้งในที่ประชุมถึง กรณีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเห็นควรให้น าวาระเรื่องการบริหาร
จัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัยเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือความชัดเจนและถูกต้องในการ
บริหารจัดการระบบการเงิน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้บรรจุเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
 
เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น. 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม



๑๐ 

 

 


