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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๐. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
2. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุข         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์อรุณี คู่วิมล          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๐. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี 

 ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การศึกษาดูงานโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสภากับแนวทางการก ากับ
นโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย ณ Fontys University of Applied Science และ Rosenheim of 
Applied Science ในระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2557 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการศึกษาดูงานโครงการ
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสภากับแนวทางการก ากับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย ณ Fontys 
University of Applied Science และ Rosenheim of Applied Science ในระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 
2557 โดยได้ทราบแนวคิดในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย University of Applied Science ที่แยกจาก
มหาวิทยาลัยทั่วไป เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับการท างาน ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการด าเนินการเช่นนั้น  
แต่มีการจัดท าโปรแกรมสหกิจศึกษา หรือ Corporate Education ของมหาวิทยาลัยสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรม นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและห้างร้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญในการท างาน ซึ่งเป็นการด าเนินการที่มี
ประโยชน์สามารถน ามาเป็นต้นแบบได้ในอนาคต  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.
2557 
 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557  

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาในคราวประชุ มครั้ งที่  9 /2557  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จ านวน 10 คน 
และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 
14.00 น. เพ่ือวางแผนงาน ก าหนดวัน/เวลา แนวทางในการพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และได้
จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดี 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
 

  3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพระยา ในคราวประชุมครั้ งที่  9 /2557  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวน 9 คน และคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. และได้จัดท าประกาศคณะกรรมการ 
สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ การด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 

  3.3  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเรื่อง  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าค าสั่งที่ 
26/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี แต่เนื่องจากต้องมีการถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ออกจาก
ต าแหน่งรองอธิการบดีตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงได้ท าค าสั่งที่ 
27/2557 เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณบดี เพ่ิมเติม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาทักษะ



๔ 

 

ภาษาอังกฤษร่วมกับหน่วยงาน/คณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและ
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๗ 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณดังกล่าว น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
 

  4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2556 ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ เข้าตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2557 และจากข้อก าหนดในองค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบุไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ว่า การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ ตามผลการประเมินในระบบ CHE QA Online System ดังนี้ 

1) คะแนนรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ที่ (สมศ.15)   ได้เท่ากับ 4.39 
2) คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ได้เท่ากับ 4.30 
3) คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้     ได้เท่ากับ 4.24 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2556 ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) การน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ควรมีการสรุปข้อมูลให้ชัดเจน 
แสดงถึงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ 

(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการก าหนดรายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับให้นักศึกษาน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ  

(๓) ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนต่ าหรือมีคะแนนลดลง เช่น การพัฒนาคณาจารย์ อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรจัดท าเป็นนโยบายเร่งด่วน และควรมีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าว 

(๔) ด้านงานวิจัยควรมีคลินิกวิจัยเพื่อให้นักวิจัยที่มีความรู้ความช านาญได้เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ดูแลให้ค าปรึกษา  ควรมีการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยตลอดปี เพ่ือให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 



๕ 

 

และงานวิจัยต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งต้องเกิดประโยชน์ในศาสตร์ของ
ตนเอง เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

(๕) การจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมายงานวิจัย มีกรอบ
ตัวเลขและฐานข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละปี จะท าให้คณะกรรมการมองเห็นสัดส่วนการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีคะแนนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การก าหนดภาระงานของอาจารย์
ให้ชัดเจน โดยรวมการท างานวิจัยไว้ด้วยกันจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) ผลการประเมินสภาสถาบันมีคะแนนไม่สู งมากนัก เนื่องจากส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างช่วงด าเนินการ จึงมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ในการประเมินคุณภาพน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

(๗) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สืบเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมามีผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี จ านวน ๓ ท่าน จึงใช้คะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย ซึ่งตามกฎหมายได้ก าหนดให้อธิการบดี
รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้งเช่นกัน 

(๘) ผลการประเมินบางหัวข้อมีข้อความไม่สอดคล้องกับการรายงานผลการประเมิน 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะครบก าหนดการด ารงต าแหน่งในวันที่ 31 ตุลาคม 
2557 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1862/2557 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2557 

 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการสรรหาฯ และพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อ และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 วัน
พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียง
ตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 

1) ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 

 

 
 



๖ 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 3 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี
ด้วย 
 
 

5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร  

สรุปเรื่อง 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการศึกษาของนิสิต -นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 – 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,810 คน  

สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
10/2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมจ านวน 1,810 คน  

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบผลการพิจารณาของสภาวิชาการ และบัญชีรายชื่อนิสิต-นักศึกษา  
ที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-
นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 
1,810 คน 
 

มติที่ประชุม 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ครั้งที่ 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,810 คน  
 

 5.3 การแก้ไขค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จ านวน 9 
สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) ภาษาไทย 2) การศึกษาปฐมวัย 3) ภาษาอังกฤษ 4) คณิตศาสตร์ 5) สังคมศึกษา  
6) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ดนตรีศึกษา 8) คอมพิวเตอร์ศึกษา และ 9) พลศึกษา และได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวให้คุรุสภา
พิจารณารับรอง ต่อมาคุรุสภาแจ้งว่า “คณะอนุกรรมประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 3  ของคุรุสภา ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรฐานที่ 5,10 และ 11” ดังรายละเอียดในส าเนาหนังสือคุรุสภา 



๗ 

 

คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการแก้ไขตามมติของคุรุสภาดังกล่าวโดยเพ่ิมเติมสาระและสมรรถนะที่
คุรุสภาให้เพ่ิมเติมลงในรายวิชา 3 รายวิชา  ได้แก่       
    

1) รายวิชา 1001204 การพัฒนาหลักสูตร 
 2) รายวิชา 1014432 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3) รายวิชา 1014233 ความเป็นครู 

  โดยได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 2 
ตุลาคม 2557  และได้รับความเห็นชอบแล้ว 

  ฝ่ายเลขานุการ สภาวิชาการขอน าผลการด าเนินการเพ่ิมเติมสาระและสมรรถนะตามที่                 
คุรุสภาระบุไว้ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการดังกล่าวแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม จากนั้นจะได้จัดส่งไปยังคุรุสภาต่อไป พร้อมทั้งน าผลการด าเนินการ
ดังกล่าวรายงานต่อ สกอ.อีกทางหนึ่งด้วย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นให้ด าเนินการแก้ไขค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพ
ครู ให้มีสาระความรู้และสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขและเพ่ิมเติมสาระและสมรรถนะที่คุรุสภาก าหนด โดยเพ่ิมเติมในค าอธิบาย
รายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

5.4  ขอความเห็นชอบ “ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ. 2)” 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยข้อ 4 ระบุว่า “ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร... ” ฝ่ายวิชาการ มบส.ได้จัดท า
กรอบแนวทางในการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยน าเสนอไว้ใน
คู่มือการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 ให้น าสู่การปฏิบัติได้ 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 4 ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงขอ
น าเสนอระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ. 2) ดังกล่าว(ดังแนบ) เพ่ือน าสู่การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
  ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการ
รายงานผลการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 4 เพ่ือเสนอต่อ “คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก” ต่อไป 
 
 
 



๘ 

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการมีจ านวนหลายชุดอาจจะท าให้มีการปฏิบัติหน้าที่ซ้ าซ้อนกัน จึงควร
จ าแนกหน้าที่ แนวปฏิบัติ และองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน 

(๒) ควรเพ่ิมเติมค าอธิบายเกี่ยวกับระบบและกลไกลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. ๒)  ซึ่งมหาวิทยาลัยชี้แจงว่ามีคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดรายละเอียดไว้ 

(๓) ควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนเพ่ือการท างานอย่างเป็นระบบ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
 

5.5 ขออนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุง  หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  แต่ยังไม่ให้เปิดสอนและเปิดรับนิสิตจนกว่า
หลักสูตรฯจะผ่านการ “รับทราบ” จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผ่าน “การรับรอง” 
จากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพ่ือให้การ “รับทราบ” ในขณะเดียวกันได้จัดส่งหลักสูตรฯ
ดังกล่าวไปยังสภาการแพทย์แผนไทย เพ่ือขอ “รับรอง”หลักสูตร ฯ  แต่ต่อมา สกอ. ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวกลับมา
ยัง มบส. พร้อมแจ้งว่า  เมื่อหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยแล้ ว จึงจัดส่งให้ สกอ.
รับทราบหลักสูตร 3. สภาการแพทย์แผนไทย  มีหนังสือที่ สพท  306 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการรับรอง
สถาบันการศึกษา  ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 โดยแจ้งมติของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 ว่า “รับรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จจเพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย โดยใช้หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)” 

เนื่องจากขณะนี้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ยังไม่ได้รับ “การรับทราบ”จาก สกอ. (ตามเงื่อนไขว่า ขอให้หลักสูตรฯได้รับการรับรองจาก
สภาการแพทย์แผนไทยก่อน จึงส่งให้ สกอ.รับทราบ) ขณะนี้เมื่อหลักสูตรฯได้รับการรับรองแล้ว จึงพร้อมที่จะ
จัดส่งไปยัง สกอ.เพ่ือ “รบัทราบ” ด้วย สกอ.มีระเบียบปฏิบัติให้จัดส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอนุมัติ
แล้วไปยัง สกอ. ภายใน 30 วัน หลักสูตร ฯ ฉบับนี้แม้ว่ าจะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากขณะนี้เกินเวลา 
30 วันตามระเบียบปฏิบัติฯดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องน าหลักสูตรฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ “อนุมัติหลักสูตร ฯ” 
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าส่งไปยัง สกอ. เพ่ือรับทราบต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่น าเสนอในครั้งนี้ เป็นฉบับเดียวกับที่สภามหาวิทยาลัยเคย
อนุมัติไว้แล้วในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556  
 
 



๙ 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่าขอให้ด าเนินการตรวจสอบแผนการเรียนจาก มคอ.๒  
เรื่องการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ซึ่งเดิมหลักสูตรได้ก าหนดให้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๗  และมอบงานเลขานุการด าเนินการประสานงานและสอบถามไปยัง สกอ. เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาใน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556)  

 

  5.6 การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 

              ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๗  ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
ออกไปก่อน จนกว่าจะมีอธิการบดีท่านใหม่นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๗ 
หมวด ๕ การงบประมาณ ข้อ ๒๕ ระบุว่า “ถ้างบประมาณรายจ่ายประจ าปีปีใดออกใช้ไม่ทัน ให้อธิการบดีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน”   
              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พลางก่อน ซึ่งเป็นรายการขั้นต่ าที่จ าเป็น และหรือเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์
ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายรายเดือน เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๘๐๕,๔๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพัน 
สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังแนบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พลางก่อนแล้ว มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 พลางก่อน จ านวน ๑๑๑,๘๐๕,๔๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อย 
หกสิบบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
พลางก่อน จ านวน ๑๑๑,๘๐๕,๔๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/๒๕๕๗  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 
20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี  
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ   



๑๐ 

 

๖.๒ ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์และก าหนดการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 ในวัน
อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์    
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น. 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


