
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)  

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

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

         

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณ ี มีแก้วกุญชร ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 ขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมและงานฌาปนกิจมารดา  รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอขอบพระคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทีร่่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมและ
งานฌาปนกิจมารดาในระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้น าเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมท าบุญ
เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 ขออนุญาตให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระ 
เพื่อทราบ วาระที่ 4.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขออนุญาตให้
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ในระเบียบวาระเพ่ือทราบวาระที่ 4.1 การรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 2 โครงการ ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนการใช้สถานที่และการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต หลังจากนั้น
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยจะกลับไปปฏิบัติภารกิจตามปกติ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการตอบข้อซักถามจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอย่างไม่เป็นทางการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 5 องค์ประกอบ คือ 4.26 คะแนน อยู่ในระดับดี และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ได้ชื่นชมมายังสภามหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งคือ การดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างดีเยี่ยม ขอกราบขอบพระคุณ 
มา ณ ที่นี้  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
กันยายน พ.ศ. 2560   

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุง
อาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จ านวน 19,587,515 บาท   
จากเงินงบ บ.กศ. คงคลัง ปี  2557 จ านวน 12,000,000 บาท และ งบ บ.กศ. คงคลัง ปี  2559 จ านวน 
11,119,332 บาท  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง น าเสนอที่ประชุมว่า อาคารห้องประชุม ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ มาเปิด
อาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ.  2557 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา และปรับปรุงอาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จ านวน 
19,587,515 บาท งบ บ.กศ. คงคลัง ปี 2557 จ านวน 12,000,000 บาท และ งบ บ.กศ. คงคลัง ปี 2559 
จ านวน 11,119,332 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 42,706,847 บาท เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ อาคารหลังนี้จะ
ประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ จ านวน 11 ห้อง ซึ่งเล่าเรื่องราวก่อนจะเป็นกรุงธนบุรี จนถึงวิถีชีวิตต่างๆ ของชาว 
กรุงธนบุรี ชั้น 2 มีห้องเกียรติประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร 

เมื่ อได้ รับต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั กศิลปะและวัฒนธรรม เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติงบประมาณ โดยมีการจัดท าโครงการและสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ดังนี้ 

- จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ พ่ีพาน้องชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โดยความร่วมมือกับส านักกิจการ
นิสิตนักศึกษา ให้นักศึกษารุ่นพ่ีมาอบรมความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ และน านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด หมุนเวียนมา
เยี่ยมชมในช่วงกิจกรรมรับน้องจนครบทุกสาขาวิชา 

- จัดกิจกรรมทอดน่องล่องเรือ เชื่อมโยงไปสู่แหล่งเรียนรู้จริงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ โดยเปิดให้ทั้ง
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกเพ่ือพัฒนาให้เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย  

- จัดโครงการความร่วมมือกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นการจัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้ โดยเปิดให้บุคลากรที่อบรมภาษาอังกฤษเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมให้กับผู้น านิสิตนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา นายกสโมสรนิสิ ต
นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน  
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- ใช้เป็นสถานที่ในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ โดยที่สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางในการจัดประกวดในกลุ่มภูมิภาคกรุงเทพมหานคร เพ่ือคัดเลือกไป     
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนกว่า 20 สถาบัน
เข้าร่วมประกวด  

- ใช้เป็นสถานที่ในการต้อนรับและการประชุมคณะบุคคลจากสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย 
- ใช้เป็นสถานที่ในการรองรับกิจกรรมบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาสารสนเทศ เป็นต้น 
- ใช้เป็นสถานที่ในการรองรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมรับผิดชอบ ได้ผลการประเมิน 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  

แผนการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ จะแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และโรงละคร โดยเน้นการจัดท าหลักสูตร
ธนบุรีศึกษาเพ่ือบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ ร่วมมือกับส านักกิจการนิสิตนักศึกษาและสาขาวิชา ให้นักศึกษาที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาได้เข้าชมศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ โดยจะมีการวัดความรู้ความเป็นไทยและความรู้ที่มีต่อ
วัฒนธรรมธนบุรี นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังสนับสนุนการเรียนรู้จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดตาราง 
การเยี่ยมชมให้ความรู้กับบุคลากรภายในและนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก ทั้งสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในส่วนของโรงละครได้ร่วมมือกับวิทยาลัย
การดนตรีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดตารางการแสดง อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง จัดเสวนาประกอบการแสดงและนิทรรศการหมุนเวียนเพ่ือบริการวิชาการ รวมทั้งได้วางแผนในการ 
เปิดบริการเช่าพ้ืนที่โรงละครแก่หน่วยงานภายนอกโดยเก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดการแสดงในรูปแบบต่างๆ และสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมหารายได้ เช่น การจัดคอนเสิร์ต การแสดงพ้ืนบ้าน การแสดง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
 2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ
คงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งเป็น
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,766,998 บาท 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร น าเสนอที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี การด าเนินงานในรอบปี 2560 แบ่งเป็น  
3 ส่วน ส่วนแรกคือการด าเนินงานในปี 2560 ส่วนที่สองคือการสรุปผลรางวัลผลงานเกียรติยศที่มหาวิทยาลัยได้รับ  
ในปี 2560 และส่วนที่สามแนวทางการด าเนินงานในปี 2561  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 1 
เรื่องการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ด้านที่ 2 ด้านการดนตรี ในสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ด้านที่ 3 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้านที่ 4 อุตสาหกรรมบริการ ในสาขาวิชาการบัญชี ธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการผลักดันอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น โดยมีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ
เชี่ยวชาญประจ ากลุ่มเป็นผู้ให้ค าแนะน าในแต่ละศาสตร์วิชา มหาวิทยาลัยด าเนินการขับเคลื่อนในการผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์ในรูปแบบของสาขาวิชา คณะกรรมการมาจากสาขาวิชาในหลักสูตรความเป็นเลิศ 13 หลักสูตร และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นเผยแพร่ความเป็นเลิศให้แก่ชุมชนทั่วไปในท้องถิ่น ได้รับทราบ โดยความร่วมมือของ  
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3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักประชาสัมพันธ์ และ
สารสนเทศด าเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ให้สู่สาธารณชน 

ในรอบปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน สรุปเป็น 9 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การด าเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 เป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
(2) การด าเนินงานจ้างนักวิชาการชาวไทยเฉพาะด้าน 
(3) การด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
(4) การด าเนินงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ชุมชน 
(5) การด าเนินงานในบทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 

รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่ง สนับสนุนงบประมาณให้กับสาขาวิชาในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา ซึ่ง
ในปี 2560 ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสาขาวิชาในโครงการเพ่ือเสริมความเป็นเลิศ  ด้านการพัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา รูปแบบที่สอง สนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ 

(6) งบประมาณด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้รับอนุมัติจ านวน 5,955,666 บาท ด าเนินการ
ไปเพียง 2,333,957 บาท คงเหลือ 3,261,768 บาท เนื่องจากจ้างผู้เชี่ยวชาญไม่ครบตามจ านวนที่วางแผนไว้ 
เพราะมีนักวิชาการชาวต่างประเทศร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

(7) ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลยุทธ์
ที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1 ประมวลผลการ
ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ในเป้าหมายปี 2560 ตั้งเป้าหมายไว้ จ านวน 9 โพล มีการด าเนินงานเผยแพร่
ทั้งสิ้น 13 โพล ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลงานการบริการวิชาการผ่านเว็บไซต์ ตั้งเป้าไว้จ านวน 300 
เรื่อง มีการด าเนินงานเผยแพร่บทความทางวิชาการ จ านวน 303 เรื่อง จ าแนกเป็น ด้านการผลิตครู ด้านวิทยาศาสตร์ 
และด้านดนตรี ซ่ึงมีการเผยแพร่บทความทางวิชาการน้อยแต่มีการน าเสนองานสร้างสรรค์ด้วย ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานการ
แสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดเป้าหมายไว้ 2 ชุดการแสดง ผลการ
ด าเนินงานมีการน าเสนอผลงานแสดง จ านวน 47 ชุดการแสดง 

(8) สรุปรางวัลของนักศึกษาและคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมจ านวน 77 
รางวัล เป็นรางวัลจากนักศึกษาด้านดนตรีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน
อุตสาหกรรมบริการ ส่วนรางวัลจากคณาจารย์มาจากการน าเสนอวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด 
รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  

(9)  แนวทางการด าเนินงานในปี 2561 จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒินอกเหนือจากข้อมูล 
เชิงปริมาณแล้ว ควรเน้นการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น ได้แก่ การเลือกบทความทางวิชาการที่โดดเด่นมาเผยแพร่อีก
ครั้ง รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ และเน้นการให้บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและหน่วยงานภายนอก อีกทั้งการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศหน่วยงานในระดับสาขาวิชา 
โดยเฉพาะในหลักสูตรความเป็นเลิศให้มากยิ่งข้ึน 

ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลการรายงานผลการด าเนินโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัย แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรจัดท าแผนในการพัฒนาเป็นหลักสูตรการละครโดยใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตและ
ประชาสัมพันธ์ 

2) ควรดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ป้องกันการขีดเขียนของนักศึกษา 
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3) ควรจัดท าแผนในการจัดหารายได้ เพ่ือสามารถน ารายได้มาสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ  
ทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการท างาน  

4) ควรมีเป้าหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยในกระบวนการพัฒนาความเป็นเลิศเพ่ือให้
สามารถพัฒนาไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเลือกด้านของความเป็นเลิศท่ีพิสูจน์ได้ว่ามีความเชี่ยวชาญ 

5) ควรด าเนินการเป็นโครงการระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมจีุดเน้นคือการผลิตบัณฑิตที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านตามที่กล่าวมา ให้มีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพสูง  

6) ควรน ารางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับมาวิเคราะห์ว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
เพ่ือสามารถก าหนดเป้าหมายและด าเนินการได้อย่างตรงจุด 
 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  

1. โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุงอาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ ์
2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

   

 4.2 งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ 
สรุปเรื่อง 
 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดสัมมนา (ซีรี่ย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
ส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภา
คณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการท าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเสริมสมรรถนะการท างานให้กับสภามหาวิทยาลัยภายใต้กลไกท่ีมีโครงสร้างเชิงระบบ และ
เป็นเวทีสร้างเครือข่ายสภามหาวิทยาลัยและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) ระหว่างกัน และเพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยให้ส าเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้  
 ฝ่ายเลขานุการได้น ารายละเอียดข้อมูลและก าหนดการงานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” 
โดยสถาบันคลังสมองของชาติ  เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม ครั้งที่  10/2560  
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ  
 

 4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558 -2562  
เพ่ือการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี โดยในแผนกลยุทธ์ที่ 6 การบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพ่ือการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา และ
หน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 2. อธิการบดีอาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนงานภายใน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 



๗ 

 

 กองคลัง ประกอบด้วย 5 งาน 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม  
พ.ศ.2560 

3. อธิการบดีอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แบ่งส่วน
งานภายใน ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประกอบด้วย 4 งาน และ 1 ศูนย ์
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานฝึกอบรม 
- งานบริการทางวิชาการ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

 - ศูนย์ภาษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ.2560 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สกอ. โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าลังพิจารณาการยื่นขอจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ โดยการจัดท าเป็นกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวง โดยอาศัยแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยน าเสนอเข้าที่ประชุม ก.พ.อ. ในคราวประชุมเดือนกันยายนที่
ผ่านมา จึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ หรือบางมหาวิทยาลัยที่มีเพียง ๑ คณะ สามารถเสนอยื่นขอจัดตั้ง
หน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี สกอ. 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน  
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 

 4.4 รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงโทษปลดนางสุภาเพ็ญ เตชะเพ่ิมผล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ออกจากราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 3789/2559 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และต่อมานางสุภาเพ็ญ  
เตชะเพ่ิมผล ได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้รายงานการลงโทษทาง
วินัยดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน



๘ 

 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผลให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร) 
ไม่สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย
เพ่ือแจ้งให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร)  
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้และเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
(ก.อ.ร) สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล จึงน ารายงาน  
การลงโทษทางวินัยนางสุภาเพ็ญ เตชะเพ่ิมผล เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุม ครั้งที่ 
10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีนางสุภาเพ็ญ  
เตชะเพ่ิมผล 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การเลือกผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2815/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 
พ.ศ.2560 

คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการสรรหา
ตามขั้นตอนและพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ ได้ รายชื่อไม่ เกิน  3 รายชื่อเสร็จสิ้น เป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่  
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ น าเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  10/2560 วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงตามล าดับตัวอักษร 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 5.2 การเลือกผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2816/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ภายใต้
สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการสรรหา 
ตามขั้นตอนและพิจารณากลั่นกรองเ พ่ือให้ ได้ รายชื่อไม่ เกิน  3 รายชื่อเสร็จสิ้น เป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่  
2 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ น าเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ประสงค ์  ผ่องภิรมย์ 
 2. อาจารย์พรรณา  พูนพิน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 
 เนื่องจากผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองฯ ล าดับที่สามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย  
ได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย จึงท าให้เหลือรายชื่อผู้ที่
ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ประสงค ์  ผ่องภิรมย์ 
 2. อาจารย์พรรณา  พูนพิน 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 2 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์พรรณา พูนพิน ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พรรณา พูนพิน เป็นผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 

5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 งานวินัยและนิติการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 



๑๐ 

 

ตุลาคม พ.ศ.2560 พิจารณาปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

5.4 การเลือกผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2814/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน  
พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการสรรหา  
ตามขั้นตอนและพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  
พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือน าเข้ าสู่ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
 2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์

อนึ่ง ผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองฯ ล าดับที่หนึ่งคือ อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ได้แสดงความ
ประสงค์ขอไม่เข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นเพียงการสละสิทธิ์ในการเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้ก าหนดตัดสิทธิ์บุคคลที่ไม่เข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ไว้ ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ดังนั้น อาจารย์ ดร.คณกร  
สว่างเจริญ จึงยังคงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560  
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับ
คะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  ได้ รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  



๑๑ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ เป็นผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 
  

  5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยจัดท าเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  และน าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้ไม่อาจด าเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่
ได้ตามร่างข้อบังคับฯ ที่ก าลังพิจารณาอยู่ ประกอบกับข้อบังคับฉบับเดิม คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547 มิได้ก าหนดเรื่องการรักษาการในต าแหน่งภายหลังจากครบวาระไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยสามารถท าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร  
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมและจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

ฝ่ายเลขานุการด าเนินการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
การพิจารณา 
 เนื่องด้วยเป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติจากท่ีประชุม
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ยังคงอยู่ในที่ประชุมได้ในฐานะผู้ให้ข้อมูล โดยไม่มีสิทธิให้ข้อคิดเห็นใดๆ  
จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) ควรปรับแก้ไขในข้อ 3 ดังนี้ 
 - ตัดข้อความ “และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน” ออก เนื่องจากเป็นการเพ่ิมความ ไม่ใช่การแทนความ  
 - แก้ไขข้อความจาก “ก่อนวาระ” เป็น “ก่อนครบวาระ” 
 - แก้ไขข้อความจาก “จะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” เป็น “เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” 
 2) ควรปรับแก้ไขในข้อ 4 ดังนี้ 
 - แก้ไขข้อความจาก “ความในวรรคสี่และห้าของข้อ 7” เป็น “ความในวรรคสามและสี่ของข้อ 7” 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



๑๒ 

 

5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 1)  อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
 2)  อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 3)  อาจารย์นิตยา มณีวงศ ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 4)  อาจารย์ภาวิณี บุนนาค สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 5)  อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 าเนินการแล้วได้ 
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

 1)  อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา) 
   ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
 2)  อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
   ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560  
 3)  อาจารย์นิตยา มณีวงศ ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 
   ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560  
 4)  อาจารย์ภาวิณี บุนนาค เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
   ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
 5)  อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต) 
   ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล น าเสนอที่ประชุมถึงรายละเอียดข้อมูลการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ดังนี้    

- สรุปจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 111 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 16 คน รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 24.48 ของจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

- ข้อมูลการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2560 มีอาจารย์เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 55 คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 48 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน โดยได้รับแต่งตั้งรวม 33 คน จ าแนกเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน รองศาสตราจารย์ 
4 คน และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขผลงาน รวมจ านวน 17 คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน 
รองศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ 2 คน นอกจากนี้ มีอาจารย์ที่สอบสอนแล้ว และก าลังจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 42 คน จ าแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 คน  
รองศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ 3 คน และจ านวนอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
และแก้ไขหลังการตรวจสอบ รวมจ านวน 17 คน 

มหาวิทยาลัยมีกลไกในการสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
8 รายการ ดังนี้  

1) การจัดท าโครงการพี่เลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการ  
2) การสนับสนุนทุนในการจัดท าผลงานทางวิชาการในแต่ละระดับ 
3) การสนับสนุนทุนในการท าวิจัยโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4) การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ในกรณีที่อาจารย์จะไปน าเสนอในที่ประชุม

ระดับนานาชาติ 
5) การจัดเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในรูปของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ  
6) การสนับสนุนการจัดท าวารสารเพ่ือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ที่ 1 วารสารที่อยู่ในฐาน TCI แล้ว คือ วารสารครุศาสตร์สารซึ่งก าลังพัฒนาสู่ฐาน ACI ระดับอาเซียน วารสารก้าวทันโลก 
และวารสารสารสนเทศ และกลุ่มที่ 2 วารสารที่ก าลังพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ฐาน TCI  

7) คณะและวิทยาลัยที่ดูแลอาจารย์โดยตรงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางวิชาการ เช่น การจัด
อบรม การท าข้อตกลง การท าผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

8) การจัดท าข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งได้ก าหนดให้การจัดท าผลงานทางวิชาการทุกประเภท
สามารถคิดเป็นภาระงานได้ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทั้ง 5 ราย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามท่ีเสนอมา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) ควรแยกข้อมูลอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและกระบวนการแก้ไขออก
จากกันเพื่อความชัดเจน 

2) ควรมีนโยบายผลักดันอาจารย์ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ด าเนินการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ให้มากขึ้น  
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3) ควรตรวจสอบข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้อง และควรก าหนดเป้าหมายจ านวนอาจารย์ที่ต้องเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 

4) ควรน าเสนอรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน เป็นตัวเลขที่บอกถึงความตั้งใจ
และความกระตือรือร้นของอาจารย์ 
  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 

3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นิตยา มณีวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

4. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ภาวิณี บุนนาค ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

5. อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิ ทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 



๑๕ 

 

  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

 5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสาขาวิชา 
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม 
 

5.9 ขอจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
สรุปเรื่อง 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอจัดตั้งเป็นภาควิชาเพ่ือให้สามารถ
ด าเนิ นการพัฒ นาหลั กสู ตรการแพทย์ แผนไทยบัณ ฑิ ต  (หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ .ศ . 2560 ) ตามเกณ ฑ์ ที่  
สภาวิชาชีพก าหนด ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถาบันที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ก าหนดว่า “สถาบันจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างน้อยระดับเทียบเท่าภาควิชาใน
มหาวิทยาลัย” และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานราชการภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 มีมติเห็นชอบ การขอจัดตั้ง
ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี
คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพก าหนด ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 ก าหนดว่า “สถาบัน
จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างน้อยระดับเทียบเท่าภาควิชาในมหาวิทยาลัย” และตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  แล้วมีมติอนุมัติ
จัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย ตามที่เสนอและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งภาควิชาเทคนิค
การแพทย์ประกอบด้วย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕60  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560  
ในวันพฤหัสบดีที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                        ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


