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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 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 นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส 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 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. อาจารย์อภิญญา หนูมี ติดราชการ  

     

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๕. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 

  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์

ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ สร้ างชื่ อ เสี ยง ให้ แก่ มหาวิทยาลั ย  และขอ เรี ยน เชิญ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ ดร.ปัทมา  
วัฒนพานิช ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะนักแสดง ที่ ได้รับคัดเลือกจากองค์กร CIOFF  
แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน CIOFF KOREA 2016 WONJO 
DYNAMIC FESTIVAL ในระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2559 ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

  1.2 คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตร
ที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา เนื่องจาก
ปัจจุบันมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และมีเรื่องร้องเรียนผ่านสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเกิดจากความเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร ท าให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวและต้องจัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรสองภาษา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2559” 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลของมหาวิทยาลัยและการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ซึ่งขณะนี้ 
สกอ. ได้ส่งข้อมูลไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปปรับข้อมูลลงตามแบบฟอร์มใหม่ที่ก าหนด และให้ส่งคืนภายใน 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ครั้งใหม่นี้ให้ถือว่าสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๓ 

 

  1.4 การมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ในวันพุธที่  
14 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย
ให้กับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดโดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายให้สัมพันธ์กับงบประมาณในปัจจุบันคือ งบประมาณ
แบบบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยร่วมจัดโครงการให้ไปสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน โดยงบประมาณของ
โครงการดังกล่าวจะขึ้นกับหน่วยงานที่สัมพันธ์กัน แล้วจึงโอนกลับมาให้มหาวิทยาลัยโดยรวมเข้าเป็นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานวิจัย งบบูรณาการที่ยังไม่ได้รวมงบวิจัยจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
ซ่ึงงบวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้วจึงจะพิจารณาอีกครั้ง โดยจะถูกตัด
งบประมาณให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบริหารจัดการโครงการเอง ซึ่งมหาวิทยาลัย
สามารถหักงบบริหารจัดการออกได้ร้อยละ 20 แล้วจึงเกลี่ยเป็นงบประมาณให้ผู้วิจัยต่อไป นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี 
ได้เน้นการพัฒนาทางการศึกษาตั้งแต่อยู่ ในท้องแม่จนถึงผู้สูงวัย โดยหน่วยงานทางการศึกษาต้องพิจารณา 
การจัดการศึกษาที่สนับสนุนนโยบายดังกล่าว รวมถึงจุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายสาขาจึงควรน ามา
เป็นประโยชน์ในการสร้างหรือพัฒนาโครงการหรืองานวิจัยมารองรับในแนวคิดดังกล่าว เพ่ือให้สามารถขอรับ
งบประมาณเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากในอนาคตงบประมาณจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ งบประมาณหลักที่เป็นเงินเดือน
ค่าตอบแทน และงบประมาณระหว่างปีที่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมโครงการไว้ล่วงหน้า 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้หน่วยงานใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.5 การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 

ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ส าหรับกรรมการที่ไปศึกษาดูงาน  
ณ มหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน จะได้รับของขวัญปีใหมเ่ป็นภาพหมู่ขนาดใหญ่ และส าหรับ
กรรมการที่ไม่ได้ไปศึกษาดูงานดังกล่าว จะได้รับของขวัญปีใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.6 ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่  
18 – 19 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับ
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปเป็นวันพฤหัสบดีที่  
26 มกราคม 2560 โดยการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้เน้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันในเชิง



๔ 

 

วิชาการ ในส่วนกิจกรรมบันเทิงจะเป็นการขับร้องบทเพลงเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.7 ก าหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์
อุปสโม) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงก าหนดการพิธีถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทน 
  

1.8 ก าหนดการจัดประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี 
2560  ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงก าหนดการ 
จัดการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 
กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา  พัทยา โดยในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1 และการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ซ่ึงมีการน าเสนอผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบปี 2559 ของผู้บริหาร เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในวันอาทิตย์ที่  
26 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการรับฟังบรรยายจากวิทยากร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2559 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไขในหน้า 7 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 25 แก้ไขข้อความ
จาก “การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง” เป็น “การแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  



๕ 

 

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยน าเสนอ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จากการน าเสนอต่อสภาวิชาการดังกล่าว ที่ประชุม 
มีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2559 จากการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และให้น า
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข แล้วเข้าสู่การพิจารณาจากสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และได้น าเสนอสภาวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้ด าเนินการ ซึ่ งนับเป็นการเสนอต่อสภาวิชาการเป็นครั้งที่  2 ในคราวประชุมครั้งที่  11/2559 เมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
ตรวจสอบการปรับแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559  
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) การก าหนดให้นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้สองกลุ่มคือเน้นภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ
ควรมีการวางแผนการเรียนให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้เวลาเรียนไม่ทับซ้อนกัน  
  (2) ควรแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร ได้แก่ ชื่อรายวิชาการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Business) เนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนของรายวิชาไม่ใช่การประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็น
การประกอบธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง เป็นต้น 
 (3) ควรตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
 (4) ควรตรวจสอบการระบุประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  ส านัก  และสถาบัน (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้ท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
รวมทั้งจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และ
สถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 
และสถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังมีรายละเอียดเป็นค าสั่งแนบท้าย
วาระดังนี้ 



๖ 

 

 
 1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3746/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ส านักงานอธิการบดี) 
 3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3842/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 (ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 
 

4.2 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
ครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในส่วนที่ดูแลและก ากับการด าเนินงาน
ของสถาบันขงจื้อ มบส. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนให้เดินทางไปศึกษา 
ดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย  ครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. ในระหว่างวันที่ 22 - 26 
พฤศจิกายน 2559 โดยฝ่ายวิชาการ มบส. ได้สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงน าข้อมูลสาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน 
และ มบส. เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
 ที่ประชุมรับทราบสรุปสาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส.แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 (1) ควรมีการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันขงจื้อและมหาวิทยาลัยที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ 
ในการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการทราบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียนภาษาจีนปีละประมาณหนึ่งแสนคน แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็น
ปัญหาของการเรียนรู้ รวมถึงการอบรมครูผู้สอนภาษาจีนนั้นเป็นเพียงการอบรมให้ผู้สอนใช้ภาษาจีนดีขึ้น แต่ไม่ได้
อบรมวิธีการสอน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ควรทบทวนและท างานวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ในประเทศไทยให้ดีขึ้น เพ่ือให้มีวิธีการจัดอบรมครูผู้สอนอย่างถูกต้องด้วย รวมถึงการเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
ครุศาสตร์เทียนจินในการท าวิจัยเพ่ือหาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ผลทั่วโลก เช่น การใช้ศาสตร์ทางด้าน
สมองเป็นที่มาของพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ Working memory ที่ท าให้การเรียนรู้ด้านภาษาได้ผลดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินและสถาบันขงจื้อ 

 (2) ผลงานวิจัยที่นิสิตโครงการเรียนร่วมมีการจัดท าเป็นภาษาจีนทั้งหมดและเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัย  
ครุศาสตร์เทียนจินนั้น ควรมีการจัดท าเอกสารส าเนางานวิจัยเป็นภาษาไทยรวบรวมไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

 (3) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยที่ มีหลักสูตรภาษาจีนมากที่สุดและ 
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน จึงควรไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  

(4) ปัจจุบันมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนสอนภาษาจีนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
น าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
บูรณาการ 

 



๗ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ สาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย  
ครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

4.3 การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับผู้รับ
ทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2 
สรุปเรื่อง 
 มบส. โดยการประสานงานของสถาบันขงจื้อได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  ครุศาสตร์เทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ในลักษณะ 2 + 1 
(เรียนปริญญาโท 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน   และเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี 
ณ คณะครุศาสตร์ มบส.) โดยการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 72 คน จ าแนกเป็น  
3 รุ่น คือ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 25 คน 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 จ านวน 25 คน 
  รุ่นที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562 จ านวน 22 คน 
 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้แก่นักศึกษาในโครงการนี้
จ าเป็นต้องแจ้งขออนุญาตจากคุรุสภา เพ่ือให้รับรองการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
เพ่ือการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งขณะนี้นักศึกษารุ่นที่ 1 ที่ก าลังเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์ มบส. ได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว ส าหรับนักศึกษา
รุ่นที่ 2 นั้น มบส.ได้แจ้งไปยังคุรุสภาเพื่อขอการรับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวส าหรับนักศึกษารุ่นที่ 2  ในปี พ.ศ. 2560 ตาม
รายละเอียดในหนังสือ มบส.ที่ ศธ 0564.01/5282 ลว. 14 ธันวาคม 2558  บัดนี้คุรุสภาได้รับรองการจัด 
การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2 
แล้ว รายละเอียดในหนังสือคุรุสภา ที่ ศธ5101.2/2909 ลว. 10 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้น า
ข้อมูลการรับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียน  
การสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ส าหรับผู้รับ
ทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2 

 

4.4 การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมา
อย่างต่อเนื่อง และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น และมีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลก
โดยมหาวิทยาลัยได้น าเสนอการปรับแผนกลยุทธ์ และการด าเนินการ Reprofiling การบริหารจัดการในทุกด้านของ 
มบส. ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุง 
Reprofiling บางประการ อาทิการระบุความโดดเด่นในการผลิตให้มีความชัดเจน ได้แก่ (1) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(2) ด้านอุตสาหกรรมบริการ (3) ด้านดนตรี ภาษา และวัฒนธรรม (4) ด้านผลิตครูและบุคลากรการศึกษา (5) ด้าน
ศาสตร์พื้นฐานส าคัญฯ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 



๘ 

 

  - จัดท า “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” เป็น “เอกสารเฉพาะกิจ” มอบให้คณะและ
สาขาวิชา ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระส าคัญประกอบด้วย 
   (1) การระบุประเด็นความโดดเด่น 
   (2) ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
   (3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 3 แนวทาง คือ 
    แนวทางท่ี 1 การหลอมรวมหลักสูตร 
    แนวทางท่ี 2 การปรับปรุงตามปกติ 
    แนวทางที่ 3 การรอการปรับปรุงหรือปรับปรุงระยะยาว เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ครบรอบ

ของการปรับปรุง 
   (4) ทบทวนแนวทางการเปิด - ปิดหลักสูตร 
   (5) ก าหนดประเด็นหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  - การสรุปข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
  - การก าหนดกลุ่มหลักสูตรตาม Reprofiling ของมหาวิทยาลัย 
 เนื่องจากมีหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจัด 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ซึ่งเป็นการประชุมที่ผนวกอยู่ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการ Retreat ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560) โดยการประชุมดังกล่าวมีหลักสูตรที่เข้ารับ 
การพิจารณาประมาณ 52 หลักสูตร จึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 กุล่ม เพ่ือให้
พิจารณาได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับเวลา 
 ที่ประชุมรับทราบการปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

(1) การน าเสนอหลักสูตรใหม่ควรมีการจัดท าเอกสารระบุเหตุผลและความจ าเป็นของการเปิด
หลักสูตรใหม่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยหลักการเหตุผล และความจ าเป็นของการจัดท าหลักสูตรใหม่ ความพร้อม
ของศักยภาพอาจารย์ สถานที่และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทย าลัยก่อนการ
จัดท าเล่มหลักสูตร เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในหลักการว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว    

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา โดยหลักแล้วจะไม่มีการเปิดการเรียน
การสอนในระดบัปริญญาตรี เพราะการจัดการการศึกษาหมายถึงผู้ที่จะเข้าไปด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  

(3) ในหน้า 43 มีหลักสูตรที่รอปิดจ านวน 5 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอาจขัดกับนโยบายของ
ประเทศและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้ยังเป็นที่ต้องการและมีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน และในหน้า 47 การปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 - 2562 เป็นภาพองค์รวม ยังไม่ระบุชัดเจนว่าเป็น
หลักสูตรใด ซึ่งหากมหาวิทยาลัยทราบจุดอ่อน และหลักสูตรดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการอยู่ ควรน ามา พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนมากกว่าการปิดหลักสูตร  

(4) ควรปรับแก้ที่มาของแนวปฏิบัติโดยเชื่อมโยงจากพลวัตของโลกเพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
บริบทต่างๆของโลก และการแข่งขันของมหาวิทยาลัย  

(5) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของ มบส. เน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน แต่ในหน้า 39 มี 5 ด้าน 
ด้านที่ 5 ศาสตร์พ้ืนฐานส าคัญและ/หรือเป็นความต้องการของผู้เรียนและสังคม ด้านดั งกล่าวจะท าให้จุดเน้นและ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกิดความไม่ชัดเจน 



๙ 

 

(6) เห็นด้วยกับการเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ใน
ความนิยมของสังคมไทยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเนื้อหาของหลักสูตรคล้ายกับ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แต่ยังไม่มีสภาวิชาชีพมาควบคุม ท าให้เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างหลากหลายและตอบสนองตลาดแรงงานมากกว่า โดยมหาวิทยาลัยต้องมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาล 
เพราะต้องมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญั ติการสาธารณ สุข พ .ศ .2535  
โดยควบคุมการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ครอบคลุมการก าหนด
คุณสมบัติ ขั้นตอนการด าเนินการที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ และรายวิชาที่ สามารถเปิดสอนได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด 

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างรอบคอบ  เนื่องจากมี 
สภาวิชาชีพควบคุมจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถขอค าแนะน าและปรึกษาผู้ช านาญในหลักสูตร
แต่ละด้านโดยเฉพาะ เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้ช านาญการเรื่อง
หลักสูตร และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งอยู่ในกรรมการสภาวิชาชีพพยาบาลด้วย เป็นต้น  

ทั้งนี้ก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องจัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย 5 คน เพื่อจัดท าหลักสูตร เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
และอาจารย์ท่านหนึ่งต้องมีคุณสมบัติของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ตามที่สภาวิชาชีพก าหนด โดยต้องปฏิบัติงานและ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และต้องมีเครือข่ายวิทยาลัยการพยาบาลหรือสถานพยาบาลรับรองเป็นพ่ีเลี้ยงให้ โดยมี
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย จึงจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อไป มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท าแผนการท างาน
ระบุข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

(7) ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชา
อาชีวอนามัยรองรับอยู่แล้ว จะท าให้การลงทุนน้อยกว่าและตอบสนองความต้องการประเทศได้มากกว่า มหาวิทยาลัย 
จึงควรพิจารณาถึงงบประมาณและความเหมาะสมด้วย 

  

มติที่ประชุม รับทราบ การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา 

พ.ศ.2559 
สรุปเรื่อง 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตนักศึกษา และด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาแก้ไขธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2548  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการฯได้มีการแก้ไขเนื้อหาและสาระส าคัญจนได้ร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559 และคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559  โดยมีมติให้แก้ไขและท าตารางเปรียบเทียบ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ



๑๐ 

 

ได้ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน า เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้  

(1) เนื่องจากระเบียบฯ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา เป็นระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย  
จึงควรผ่านคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

(2) ควรตรวจสอบล าดับศักดิ์ของการออกกฎหมาย เนื่องจากการออกระเบียบดังกล่าวต้องอาศัย
อ านาจจากข้อบังคับซึ่งเป็นกฎหมายหลัก  

(3) ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดจ านวนมาก ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากมีทั้ง 
สภา องค์การ และสโมสร จึงควรมีการก าหนดหน้าที่แยกออกจากกันให้ชัดเจนและปรับปรุงให้เกิดการบริหารจัดการ
อย่างคล่องตัวและปฏิบัติได้จริง และควรก าหนดเพียงหลักเกณฑ์ บทบาท สิทธิ หน้าที่ และจุดมุ่ งหมายเท่านั้น 
นอกเหนือจากนี้ ให้มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้  โดยในบางกรณี ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ส่วนเรื่องเงินให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

(4) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ สภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอ านาจให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสามารถออกระเบียบหรือประกาศเป็นกรณีๆไปได้ ยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับการเงิน 

(5) มหาวิทยาลัยควรมีการวางโครงสร้างทิศทางบทบาทหน้าที่ของนิสิตนักศึกษาให้เหมาะสม  
เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

(6) เพ่ือป้องกันกรณีที่อาจมีปัญหาเรื่องการใช้เงินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ควรให้นิสิตนักศึกษา
เป็นเพียงผู้น าเสนอโครงการ และให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นผู้จัดโครงการและรับผิดชอบการใช้เงินทั้งหมด และ
เนื่องจากในประกาศกระทรวงมีเพียงกองพัฒนานักศึกษา ไม่มีส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การใช้เงิน จึงควรจัดท าเป็นข้อบังคับ  
  

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา 
พ.ศ.2559  โดยให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไข (ร่าง) 
ระเบียบฯ ดังกล่าวและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. ....  โดยมอบหมายให้นายวรพงษ์  วรรณศิริ  ด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน ามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559  
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯฉบับดังกล่าวและได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯได้ให้
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ข้อเสนอแนะ และน าเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่  
15 ธันวาคม 2559  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง 
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบ ารุง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกันจัดท า(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯฉบับดังกล่าว โดยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่  
15 ธันวาคม 2559 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณามีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 

 (1) ในส่วนของเงินบ ารุงการศึกษา อธิการบดีมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ท าให้ค่าเล่าเรียนเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น การปรับจ านวนค่าเล่าเรียนจาก
ระดับปฐมวัยเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และปรับอีกครั้งเมื่อเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตามล าดับ เนื่องจากระดับการเรียนรู้แตกต่างกัน อาจต้องใช้อาจารย์พิเศษหรือครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เพราะฉะนั้นการก าหนดไว้เฉพาะเจาะจงจะท าให้ไม่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน  

(2) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแตกต่างจากมหาวิทยาลั ย สามารถ
ปรับเปลี่ยนโดยประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านการพิจารณาของ  
สภามหาวิทยาลัย เพราะการจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณา  
ในเงื่อนไขต่างๆได้ เช่น โรงเรียนประถมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว หากโรงเรียนมีการเก็บเงินสูงขึ้น เงินส่วนที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต้องคืนให้กับผู้ปกครอง เช่น ค่าเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบ เป็นต้น รายละเอียด
ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจัดท าเป็นระเบียบ เนื่องจากโรงเรียนสามารถจัดท าประกาศโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559  

(3) เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษามีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเพ่ือให้โรงเรียนสาธิต
บริหารงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว จึงไม่ควรก าหนดไว้เฉพาะเจาะจงมากเกินไป เช่น ค่าสร้างเสริมประสบการณ์
การจัดห้องเรียนไม่ควรก าหนดเพียงวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเท่านั้น  
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(4) เนื่องจากระบบของโรงเรียนสาธิตแตกต่างจากมหาวิทยาลัย ระบบการเงินจะแบ่งเงินเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 เรียกว่าเงินบ ารุงการศึกษา กลุ่มที่ 2 เรียกว่า เงินค่ากิจกรรม ทั้งสองกลุ่มแยกจากกัน เงินค่ากิจกรรมโรงเรียน
สาธิตสามารถบริหารจัดการเองได้ แต่เงินบ ารุงการศึกษาต้องส่งให้มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนสาธิตเท่านั้นที่มีสิทธิใช้เงิน
ดังกล่าวและไม่สามารถโอนไปใช้ในส่วนอื่นของมหาวิทยาลัยได้  

(5) ในระเบียบดังกล่าวมีการระบุว่านักเรียนที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาในภาคเรียนใดต้องช าระเงิน  
ซึ่งไม่สามารถก าหนดเช่นนั้นได้ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีการคงสภาพของนักเรียนเหมือนมหาวิทยาลัย นักเรียนมีสิทธิ 
ในการย้ายโรงเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดไว้ 

(6) กรณีที่มีการก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินบ ารุงการศึกษาเป็นค่าตอบแทนเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้จ่ายตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ควรปรับให้โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดอัตราการจ่ายโดยขึ้นอยู่กับ
รายรับของโรงเรียน เช่น ครูภาษาจีน ครูภาษาอังกฤษ ครูชาวต่างชาติ หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต  
 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ -จ่ายเงินบ ารุง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
โดยให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ
ดังกล่าวและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี  
คณะวิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และ (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ของนางศศิภา สุวรรณวาล 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 มีมติรับทราบ การก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ
นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์  โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาก าหนดต าแหน่งของหัวหน้าส านักงานคณบดี  
ให้เทียบเท่าผู้อ านวยการกอง ส านักงานอธิการบดีก่อนแล้วจึงน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559  
จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดส่วนราชการและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะเทียบเท่ ากอง ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2559  

นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ 
นางศศิภา สุวรรณวาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอเข้ารับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร 
(ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) เพ่ือไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้าส านักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามล าดับ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนน  
ผลการประเมินฯ รวมกันเกินร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  มีมติเห็นชอบและให้น าเรื่อง 
ผลการประเมินฯเพ่ือก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และมติ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบและให้น าเรื่องผลการประเมินฯ  
เพ่ือก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนางศศิภา สุวรรณวาล เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 
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การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่า ควรก าหนดระดับเกณฑ์ 
การประเมินให้ชัดเจนครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ 
และ 3) ด้านสมรรถนะ ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ หรือสมรรถนะบริหาร เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ)  
ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ และ (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของนางศศิภา  
สุวรรณวาล 
 

5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559) 

5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้น าเข้า ที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยสภาวิชาการมีมติ
รับทราบ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะร่วมกันทบทวนหลักสูตร เพ่ือให้มี
ความโดดเด่น ก่อนน าหลักสูตรดังกล่าวกลับเข้ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่  
27 กันยายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  11/2559 เมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม 
และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



๑๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) 
 

การพิจารณา 
(1) สภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายถึงการน าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตไปสังกัดในคณะตาม

ศาสตร์หลัก โดยกรรมการเห็นว่าหลักการของการสร้างคณะและสร้างหลักสูตรนั้น ต้องพิจารณาจากความรับผิดชอบ
และความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะ โดยเฉพาะการผลิตครูต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอน การน าหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และโนโลยีจึงไม่เหมาะสม และหากใช้เกณฑ์ดังกล่าวควรใช้กับทุกหลักสูตร 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตควรเน้นความเป็นครู ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายเน้นความเป็นเลิศทางการผลิตครูเช่นกัน 
การตีความว่าศาสตร์หลักคือการศึกษา จึงควรสังกัดในคณะครุศาสตร์ แต่สามารถส่งไปเรียนในคณะตามสาขาวิชาได้ 
หมายความว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาด้านภาษาให้นิสิตไปเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
และระบุว่าผู้สอนในรายวิชาภาษา คือ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในส่วนที่กรรมการตั้งข้อสังเกต ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรข้ามคณะ แต่เนื่องจากเกิดข้อจ ากัดตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ระบุว่าการสอนต้องถูกสอนโดย
อาจารย์ประจ าศาสตร์หลัก เช่น วิชาเคมี ศาสตร์หลักอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหากคณะอ่ืน เช่น คณะครุศาสตร์จะ
จัดการเรียนการสอนวิชาที่มีศาสตร์หลักจะต้องสอนโดยอาจารย์ที่จบปริญญาเอกในสาขานั้น หรืออาจารย์ที่มีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง จึงมีข้อสรุปที่ว่า  
ต้องคิดในเชิงของการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริหารบุคคล จึงเคลื่อนไปทั้งหลักสูตรและคณาจารย์เพ่ือให้หลักสูตร
สามารถด าเนินการต่อไปได้ คืออาจารย์ศาสตร์หลักจะสอนเฉพาะวิชาที่เป็นศาสตร์หลัก แต่วิชาชีพครูสอนโดยคณะ 
ครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการท างานโดยความร่วมมือกัน และมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยภายใต้ข้อจ ากัด ได้แก่  

- เงื่อนไขของคุรุสภาที่ก าหนดกลุ่มวิชาเอก 80 หน่วยกิต ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คืออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ อาจารย์ต้องสังกัดคณะตามศาสตร์หลัก หากเป็นอาจารย์ที่สังกัด
คณะครุศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขานั้นๆ ที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์  

- ในระบบของการจัดการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากมีปริญญามากกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมมีปริญญาทาง
วิชาการ ปัจจุบันมีปริญญาทางวิชาชีพ รวมถึงปริญญาวิชาการบวกวิชาชีพ เช่น ปริญญาการจัดการบัณฑิต 
บริหารธุรกิจ ดังนั้นในปริญญาที่ระบุไว้อาจจะจัดการศึกษาโดยคณะหนึ่งคณะใดก็ได้ ไม่จ าเป็นว่าต้องสังกัดคณะนั้น 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตนั้นจะจัดการเรียนการสอนที่คณะใดก็ได้ แต่วิชาชีพครูต้องสอนโดยอาจารย์สังกัดคณะ
ครุศาสตร์  

- การจัดการศึกษาในกรณีที่การบริหารงานภายในยังมีเสถียรภาพไม่เพียงพอ ต้องมีการจัดการให้ลง
ตัวโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น อาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น เมื่อย้ายอาจารย์ไปสั งกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแล้ว จึงต้องน าหลักสูตรตามมาสังกัดด้วย เพ่ือให้อาจารย์มีหลักสูตรรับผิดชอบเหมือนเดิมตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 



๑๕ 

 

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดเป็นการบริหารจัดการแบบความร่วมมือ คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด าเนินการ
สอนเช่นเดิม กลุ่มวิชาชีพครูต้องสอนโดยคณะครุศาสตร์เท่านั้น และกลุ่มวิชาเอกต้องสอนโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

(2) มหาวิทยาลัยควรก าหนดวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อให้ชัดเจน  เนื่องจากปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาพร้อมกับการสอบคัดเลือก 
แอดมิชชั่น ซึ่งควรแจ้งให้ผู้สมัครและผู้ปกครองทราบล่วงหน้าถึงการจ ากัดสิทธิดังกล่าว 

(3) ควรตรวจสอบการตั้งชื่อหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เช่น “สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์” อาจแก้ไขเป็น “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์” เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  ถอนวาระ 
 

5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” 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 าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

สาขาวิชาเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2556) 

มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ  
มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามที่เสนอมา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
    1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 



๑๖ 

 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2556) 

 

5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดยการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 โดยสภา
มหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัย
เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ พิ เศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 
 1)  อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ  เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 
การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์วรุณรัตน์  คนซื่อ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


