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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๓. อาจารย์อภิญญา หนูมี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 
๒. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ มากสุข ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางมรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๓. อาจารย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรติ ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๔. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายหลังการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ภายหลังจากที่มีการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว สภามหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการในการพิจารณางานเฉพาะด้าน เพ่ือกลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น  
ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านวิชาการเพ่ือกลั่นกรองเรื่องที่เสนอจาก 
สภาวิชาการ เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กระบวนการด าเนินการ

เสนอเรื่องในการขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ผ่านคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นเกียรติในงานสัปดาห์ 
แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นเกียรติในงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2559 และ 
มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การเสวนา การแสดง การประกวด และการประชุมสามัญประจ าปีของ
กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   



๓ 

 

1.4 การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา และพนักงานราชการ (บุคคล
ภายใน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2559 ครั้งท่ี 1/2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงต้นเดือน
มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบ ารุงการศึกษา และพนักงาน
ราชการ (บุคคลภายใน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
เงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2559 ครั้ งที่ 
1/2559 จ านวน 26 อัตรา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามค าแนะน าของนายก
สภามหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.5 การรับสมัครนิสิตนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2558 – 25 มกราคม 
พ.ศ.2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
อยู่ระหว่างการรับสมัครนิสิตนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2558 – 25 มกราคม พ.ศ.2559 และท าการสอบในวันเสาร์ที่  6 กุมภาพันธ์  2559  
มหาวิทยาลัยมีแผนรับนิสิตนักศึกษา จ านวน 4,000 คน ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครสอบจ านวน 6,000 คน ส่วนใหญ่
สมัครสอบในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา เป็นต้น   

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนน้อยกว่าที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลต่อจ านวนการสมัครเข้าเป็นนิสิตนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาคุณภาพในสาขาวิชาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นต้น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.6 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ จังหวัดระยอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนนโยบาย (Retreat) เมื่อวันที่ 18 -19 ธันวาคม พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลัยได้วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามข้อแนะน าของกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ จังหวัดระยอง รายละเอียดจะน าเรียน 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๔ 

 

1.7 การปรับอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่าย 
เบี้ยประชุม ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับ
อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  โดยจัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม  
พ.ศ.2559 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.8 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  คือ นายแมน คล้ายสุวรรณ  
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล ยุวศิลปินไทยดีเด่น (YOUNG THAI ARTIST AWARD) 
สาขาวรรณกรรม จากมูลนิธิ เอสซีจี จากผลงานบทกวีนิพนธ์ “กรงเทพ” และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทร
พจน์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  
ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2558 เม่ือวันเสาร์ที ่
19 ธันวาคม พ.ศ.2558  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558  
เมื่อวันเสาร์ที ่19 ธันวาคม พ.ศ.2558  

 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 โดยไมม่ีการแก้ไข    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
สรุปเรื่อง 
  (1) คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2557 และได้น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้น าเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 



๕ 

 

(2) คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติ
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  

(3) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย มีคุณสมบัติบาง
ประการยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สกอ. ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 
- 16.30 น. ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้น าเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนา
ดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่  
14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป” และระบุหมายเหตุ ว่า “หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 
มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2559)” 

(4) เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุที่ระบุจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าวในข้อ (3)  
จึงสรุปได้ว่า “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)” 
เข้าข่ายสามารถน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ได ้

(5) คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559  

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
(1) แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หน้า 55  

ข้อ 2.2.4 “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์” แก้ไขเป็น “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย” และควรเพ่ิมการกระจายความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) และ ความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้มีความ
สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่สามารถน าความรู้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(2) แก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกัน 

(3) ปรับแก้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกัน 
(4) ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขเป็น “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงปฏิบัติด้านการผลิต

ความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ” 
(5) วัตถุประสงค์ ค าว่า “นิสิต” แก้ไขเป็น “บัณฑิต” และการเขียนวัตถุประสงค์ควรระบุถึงความรู้

ความสามารถทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม เป็นหลัก และ (1.3.2) (1.3.4) (1.3.5) เป็นด้านทักษะ
เช่นเดียวกันควรจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

(6) หน้า 16 ข้อ 2.2.4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ควรเพ่ิม
รายวิชา “การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 



๖ 

 

(7) ควรค านวณงบประมาณใหม่ให้มีความสอดคล้องกับจ านวนนิสิตในแต่ละปี โดยค านวณจากตาราง
ค านวณงบประมาณท่ีลงรายละเอียดไว้ในเล่มคู่มือพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ได้จ านวนงบประมาณที่ชัดเจน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 
เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้
มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 

 ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจ าแนกงบประมาณ
ออกเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากหน่วย
ตรวจสอบภายในและอธิการบดีก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้อย่าง
ชัดเจน และมีข้อเสนอแนะทีเ่กิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
 

  4.2 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดท าโครงการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ก าหนดให้มีการทบทวนงานนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  ศึกษาระบบและกลไกการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ และก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เข้มแข็ งเพ่ือ
มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 



๗ 

 

  ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะหลากหลาย ดังนี้  
  (1) ข้อเสนอแนะในการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยควรน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดท าผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยระบุหัวข้อ
งานวิจัย และระยะเวลาการจัดท าผลงานทางวิชาการอย่างชัดเจน 

(2) ควรแยกด้านการจัดการศึกษา เป็นด้านการศึกษา และด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น  

(3) ด้านการจัดการศึกษา ข้อเสนอแนะในข้อ (13) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีนอกจากจะน ามาช่วย
ในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสามารถน ามาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน 

(4) ด้านการบริหารจัดการ ข้อ (4) “การแบ่งหน่วยงานใหม่ภายในมหาวิทยาลัย ควรมีการอ้างอิงจาก
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามระบบ” อาจเกิดปัญหาด้านงบประมาณ เช่น เงินประจ าต าแหน่ง
ส าหรับผู้บริหาร ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจแบ่งประเภทผู้บริหารตามขนาดของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและยุติธรรม 

(5) ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือการบริการวิชาการซึ่งสามารถอยู่ในด้านการวิจัยได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันการบริการวิชาการสามารถน าไปใช้ในการท าผลงานเพ่ือขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้เช่นกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขออนุมัติงบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนแผน 
กลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน และวิทยาลัย จัดท าโครงการ
และแผนงานเพ่ือผลักดันให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมาย  โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
  หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการและแผนงานเพ่ือการขับเคลื่ อน 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประเภท 
เงินบ ารุ งการศึกษาคงคลัง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559  รวมงบประมาณที่ เสนอขออนุมัติ  จ านวน 
63,868,453.00 บาท (หกสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยแยกเป็น 3 รายการ
ดังนี้ 

(1) การขออนุมัติงบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
   (1.1) คณะครุศาสตร์    จ านวน  12,647,000.00 บาท 
   (1.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน   3,590,353.00 บาท 
   (1.3) คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน   7,905,800.00 บาท 
   (1.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน    3,883,300.00 บาท 



๘ 

 

   (1.5) วิทยาลัยการดนตรี   จ านวน      852,500.00 บาท 
   (1.6) มหาวิทยาลัย   จ านวน   6,600,000.00 บาท 
   (1.7) ส านักโรงเรียนสาธิต  จ านวน 28,389,500.00 บาท 
  (2) การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมติ  
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แ ก่
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบ ารุงการศึกษา) แต่ในการเลื่อนเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา จะต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอตั้งวงเงินไว้จ านวน 6,600,000.00 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)  
  (3) การขออนุมัติ งบประมาณเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมการก่อสร้ างอาคารฝึกปฏิบัติการ 
ทางวิชาชีพครู ในวงเงิน 28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทหกสิบห้า
สตางค์) 
  ทั้งนี้ การขออนุมัติงบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 รายการ ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า เนื่องจากการขออนุมัติงบคงคลังในคราวนี้
เป็นการขออนุมัติจากงบประมาณทีเ่หลือจากวงเงิน 80% ซึ่งเป็นวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติไปแล้ว ดังนั้น
เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ โดยแสดง
รายละเอียดของงบประมาณดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม เห็นควรให้เสนอในวาระเพ่ือทราบ เนื่องจากเป็นงบเหลือจ่ายจากเงินบ ารุงการศึกษา (บกศ.) ประจ าปี
2558 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีมติรับทราบการบริหารงบคงคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 

(1) งบคงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน จ านวน 
63,868,453.00 บาท (หกสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 

(2) งบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบ ารุงการศึกษา) จ านวน 6,600,000.00 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)  

(3) งบประมาณเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู จ านวน
28,389,058.65  บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเกา้พันห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) 
 

 
 
 



๙ 

 

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 (1) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  
พ.ศ.2558   
 (2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 
 (3) มหาวิทยาลัยฯได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  ขึ้นและได้มอบให้
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว     
 (4) คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันอังคารที่ 
1 ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้พิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (5) ฝ่ายเลขานุการฯได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปไดด้ังนี้ 

 (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิต ควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ด้านละหนึ่งคน และเนื่องจากมีรองผู้อ านวยการร่วมเป็น
กรรมการแล้วจึงไม่จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยผู้อ านวยการร่วมเป็นกรรมการอีก 

  (2) การพัฒนาโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

 (3) ข้อ 13 ที่ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดี
จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองนั้น เห็นว่าต าแหน่งผู้อ านวยการควรส าเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาโทข้ึนไปหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 

 
 
 
 



๑๐ 

 

5.3 ขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายวิชาการ มบส. ขอน าเสนอรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ
พัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ว โดยน าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1 ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และน าเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้น าเสนอในที่ประชุม สภาวิชาการ
เป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
  คณะกรรมการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที ่11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559  
เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปไดด้ังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์มีความซ้ าซ้อนกันควรแยกให้ชัดเจน  
ข้อ 2) เขียนกว้างเกินไปควรปรับให้แคบลงโดยอธิบายถึงการสื่อสาร ความรู้ ภาวะผู้น า และ

ภาษา เป็นต้น และต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับหมวด 4 ในหน้า 15 – 18  
ข้อ 5) “พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจความต่างทางด้านวัฒนธรรม” แก้ไขเป็น “พัฒนาผู้เรียนให้

มีความเข้าใจถึงพหุวัฒนธรรม”  
ข้อ 6) ค าว่า “มี” มากเกินไป  

(2) ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง เช่น หน้า 12 การแสวงหาความรู้ 
“Seeking of knowledge” แก้ไขเป็น “Knowledge inquiry” เป็นต้น 

(3) รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ควรน าภาษา การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี มาเชื่อมโยงกันเพ่ือความทันสมัย  

(4) รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดค่อนข้างซ้ าซ้อนกัน เช่น รายวิชาทักษะ
ชีวิต รายวิชาทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ และรายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

(5) ปรัชญาของหลักสูตร ค าว่า “สามารถอยู่ในสังคม” แก้ไขเป็น “ด ารงชีวิตในสังคม”  
(6) ควรจัดท าเอกสารการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
(7) ควรให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์ที่สามารถน าไปปรับใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาความเป็นพลเมือง โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือจัดท ารายละเอียดของวิชาดังกล่าวโดยเฉพาะ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
 

   
 



๑๑ 

 

5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 (1) อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ และอาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ตามล าดับ 
 (2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554  
(ฉบับที่  9) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.  2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน  
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 (3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 (4) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 2 ราย คือ 

4.1) อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 9 กันยายน 2558  

4.2) อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2558 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 9 กันยายน 2558 และ อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 
กันยายน 2558 
 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์สิทธิศักดิ์  จรรยาวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  
จรรยาวุฒิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2558   

2) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เกี ยรติขร  
โสภณาภรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2558 
 

 
 



๑๒ 

 

5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน 
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด”  
 (3) สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 4 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขา วิชาต่ างๆ 
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ 
มีมติให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และน าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในหลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชาตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
    3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/๒๕๕9  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่  
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๑๓ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


