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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 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. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน            ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

  
๓. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ  
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD  
ด้านมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2557 จากหนังสือเรื่อง “รามเกียรติ์ค ากลอน”  

(2) นายชาตรี ตราชู นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทานรางวัล
หนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 

(3) นายนพรัตน์ รัตนวิชา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทกลอนสด ในการประชันกลอนสด ครั้งที่ 25 “แก้วกวีศรีสยาม” จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2558 
    
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
17 กันยายน พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันพุธที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2558 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 3/2558  
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 

 

มติที่ประชุม (1) รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 โดยไม่มีการแก้ไข    
(2) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 โดยไมม่ีการแก้ไข    

 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
30 กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.2558 และอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และ
ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยให้อธิการบดีลงนามค าสั่งถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี และให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และค าสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
30 กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ลูกจ้าง พ.ศ. .... โดย  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังแนบ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  
การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   
 
 

  



๔ 

 

 4.2 การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  
ในปี 2558 และส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีหนังสือถึงกองราชเลขานุการใน
พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และได้น าความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวัน
อังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยละ 5 ท่าน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ ดังรายนามตามเอกสารแนบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาบัตร และอธิการบดีทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ คือ 
 (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 (4) นายวรพงษ์ วรรณศิริ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม 
 

 4.3 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรก ากับดูแลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับนโยบายดูแลและบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดนโยบายที่เหมาะสม
และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ  โดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนา
อุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา และการที่จะต้องน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้ง
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดโครงการสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปี
ต่อไป ก าหนดจัดโครงการสัมมนาระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2558 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและคณะ 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะต้องเสนอผลการประเมินให้แก่  
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา ก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ระบุให้น าผลการประเมินคุณภาพ  
ทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ารายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ข้อเสนอแนะทีห่ลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
  (1) มีการตั้งข้อสังเกตถึงคะแนนในภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีคะแนน
อยู่ในระดับพอใช้ และคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ ามีค่าเป็น
ศูนย์ทุกคณะ เนื่องจากจ านวนนิสิตไม่ได้ตามสัดส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(2) การก าหนดเกณฑ์การประเมินของแต่ละคณะควรก าหนดให้มีความชัดเจนตรงกัน และมีการ
สรุปผลการวิเคราะห์โดยระบถุึงสาเหตุทีท่ าให้ได้รับคะแนนการประเมินน้อย พร้อมทั้งให้หมายเหตุท้ายตารางถึงเหตุผล
ทีบ่างองค์ประกอบไม่มีคะแนน Input Process หรือ Output  

(3) จากผลการประเมินในระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบ แต่ละคณะมีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด
แตกต่างกัน จึงควรท าความร่วมมือกันระหว่างคณะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในองค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อย 

(4) หน่วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควรจัดท าฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในคราวถัดไป 

(5) ควรมีการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการเขียน SAR ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
(6) ควรให้คณะซ่ึงมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินจัดท าแผนแสดงรายละเอียด วิธีการปรับปรุงแก้ไข

เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
(7) ควรมีการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในด้านจ านวนอาจารย์และคุณวุฒิ  แล้ว

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประจ า  
(8) ควรมีการจัดท า MOU ระหว่างอธิการบดีและคณะเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหาร

จัดการคณะ แล้วจึงให้คณบดีจัดท า MOU ระหว่างคณะกับสาขาวิชาเพ่ือการด าเนินงานที่สืบเนื่องต่อไป โดยให้มีการ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น ด้านการวิจัย เป็นต้น 

(9) องค์ประกอบด้านการวิจัยเป็นองค์ประกอบที่ควรให้ความส าคัญ การเพ่ิมคะแนนสามารถท าได้
โดยการส่งเสริมให้มกีารตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลที่มคี่าน้ าหนักคะแนนมาก  



๖ 

 

(10) หลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตรจากที่ประชุมของ ก.พ.อ. ยังไม่มีความชัดเจน มหาวิทยาลัย
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยได้ การก าหนดชื่อหลักสูตรและ
ชื่อปริญญา บางหลักสูตรที่มี มคอ.1 และมีสภาวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตรแล้ว สามารถขอยกเว้นการประเมินได้
โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ อาท ิแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นต้น รวมทั้งบางหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานคือ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เป็นปริญญาที่มีความเชี่ยวชาญ การหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและระดับ
ปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น จึงท าได้ยาก ท าให้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีถัดไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการบุคลากร
เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยความร่วมมือของทุกคณะในมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและ
คณะ และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  

5.2 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์    
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้น าเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
จ านวน 2 ครั้ง คือ 
  ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุม
มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนออีกครั้ง 
  ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการจัดตั้ง 
 (2) น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม  
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเม่ือแก้ไขแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 (3) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 (4) คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรแก้ไขข้อมูลรายละเอียดร่างโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
ในเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานมีการก าหนดชื่อต าแหน่งรองคณบดีด้านงานวิจัยไม่ครบด้านตามภาระงานซึ่งมีการ
ก าหนดภาระงานไว้ในส่วนของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จึงควรเพ่ิมเติมชื่อต าแหน่งเป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย” รวมทั้งควรเพิ่มวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้ครบถ้วน 
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  (2) เนื่องจากหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการรับรองจาก
สภาวิศวกร ท าให้บัณฑิตไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมศาสตร์ อาจท าให้นิสิตนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีความคาดหวังว่าจะได้ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ซึ่งอาจท าให้
เกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยในอนาคต  

(3) หากจะจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ควรมีความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
อาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ จ านวนนักศึกษา รายการเครื่องมืออุปกรณ์ ข้อมูล
งบประมาณ รวมทั้งการจัดท าโครงสร้างบริหารจัดการเพ่ือผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ โดยขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน 

(4) เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์บางหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ดังนั้น
ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร  

(5) มีการตั้งข้อสังเกตในผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาที่อยู่ ภายในโครงการ
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์และไม่ผ่านการประเมิน ควรมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขท่ีชัดเจน 

(6) ควรปรับปรุงเรื่องสัดส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์กับนิสิตนักศึกษา 
(7) ควรอนุมัติให้ตั้งเป็นโครงการแล้วก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาปรับปรุงให้มีความพร้อม

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
(8) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในวิชาชีพเฉพาะด้านอยู่ในสายมนุษยศาสตร์หรือ

สังคมศาสตร์ เพราะต้องเรียนด้านศิลปะด้วย แต่หากจัดอยู่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรปรับปรุงหลักสูตรเป็น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงเนื้อหาโครงการ เช่น 
ค าน าควรเพ่ิมคหกรรมศาสตร์เพ่ือความครอบคลุมด้วย  

(9) การที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานภายในเพ่ิมขึ้นอาจท าให้ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยจ านวนมาก จึงควรหาวิธีการท าให้เป็นส่วนราชการเพ่ือของบประมาณแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันมีประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัย
สามารถท าเรื่องไปประกาศในกฎกระทรวงโดยผ่าน ก.พ.อ. แต่จะต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถของบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติมได้ และงบประมาณที่ต้องใช้มากที่สุด คือ งบประมาณค่าตอบแทนอาจารย์ 
ซึ่งหากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินก็จะสามารถประหยัดได้  

(10) งบประมาณรายได้ของคณะเป็นเพียง 20 % ของรายจ่ายทั้งหมด จึงควรมีการวางแผนด้านการ
ลงทุนและกลยุทธ์ด้านการเงินของคณะให้ชัดเจน แต่หากไม่มีการลงทุนหารายได้เพ่ิมเติมต้องมีการชี้แจงรายละเอียดแก่
สภามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

(11) คณะเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์มาก โครงสร้าง
ของคณะจึงไมค่วรมีภาควิชาเพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณเ์ครื่องมือร่วมกันได้ และท าให้ง่ายในการบริหารจัดการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ได้กล่าวในที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามหลักการแล้วคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคือ Industrial 
Education (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรซึ่งเป็น 
สภาวิชาชีพวิศวกรรม จึงเห็นควรให้แยก 2 คณะออกจากกันอย่างชัดเจน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อง มีแผนการ
ด าเนินการให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 2 – 3 หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ได้รับการรับรองจากสภาวิศกร เพ่ือได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรในอนาคต 
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มติที่ประชุม  ให้คณะกรรมการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ น ากลับไปแก้ไขเพ่ิมเติม
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอแผนการด าเนินการจัดตั้งคณะฯ กับฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการจัดตั้งคณะดังกล่าวให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึนก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
   

5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)  

ถอนวาระการประชุม 
  

  5.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากวิทยาลัยการดนตรี 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยให้
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕7 และมีประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระส าคัญใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 20 ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัย             
แต่ละแห่ง มีสภาวิชาการและที่มาของกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 20 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์
ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะคณะละหนึ่งคน มาตรา 20 (3) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีจ านวนเท่ากับบุคคลตาม (2) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) มหาวิทยาลัยออกค าสั่งที่ 2648/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
วิชาการจากวิทยาลัยการดนตรี เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ าและในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 (2) มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินการสรรหา ดังนี้ 
  (2.1) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจ า จากวิทยาลัยการดนตรี 
  (2.2) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 
 พร้อมทั้งได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 (3.1) การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของวิทยาลัยการดนตรี 
ด้วยการมอบหมายให้คณบดีและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรีเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้มีการ
คัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของวิทยาลัยการดนตรี  จ านวน 1 คน ผลที่ ได้จากการคัดเลือ ก คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร 
 (3.2) การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด าเนินการโดยคณาจารย์
ประจ าของวิทยาลัยการดนตรีเป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากนั้นคณบดีและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการดนตรีพิจารณาและเรียงล าดับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายัง
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่
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ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจาก
บุคคลภายนอกต่อไปดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมตรวจสอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากวิทยาลัย 
การดนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติรับทราบ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า คือ                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร และอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ เป็นกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

มติที่ประชุม (1) รับทราบ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัมรินทร์  แรงเพ็ชร 

(2) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก คือ รองศาสตราจารย์  
ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ 
 

 5.5  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
สรุปเรื่อง 
 (1) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2556) เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวเป็น                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 

(2) 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
อาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (3)  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” 
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 
 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558  
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงฯ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2556)  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล  
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล 
 

  5.6 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือน
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ในการปฏิบัติหน้าที่  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะกรรมการฯได้ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 
30 กันยายน 2558 และมีมติก าหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) ซึ่งกา รก าหนดอัตรา
เงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานอ่ืนในระดับเดียวกัน โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่องการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และ
ไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามรายงานการประชุมดังแนบ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะในการจัดท าระเบียบวาระการประชุมว่าการพิจารณาก าหนด
อัตราเงินเดือนควรจัดท าเป็นเอกสารลับแจกในที่ประชุม เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วให้เก็บเอกสารคืน ไม่ควร
ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  
 

มติที่ประชุม อนุมัติอัตราเงินเดือนแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
อัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดื อนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 



๑๑ 

 

๖.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


