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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/๒๕60 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------- 
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. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดภารกิจ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

๓. นายวรพงษ์ วรรณศิริ ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทกึการประชุม  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ก าหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลางและ 
กรุงเทพมหานคร  อยู่ระหว่างวันท่ี 4 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี
ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่างวันท่ี 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมบีัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 
จ านวน 5,682 คน และวันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 1,182 คน รวมทั้งหมด 6,864 คน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มี อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา   
เลิศสถิตธนกร  อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับรางวัล Excellent 
Paper Award การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on 
Innovation Research in  Science, Technology and Management ( ICIRSTM-1 7 )  ณ  U-Tower, Nation 
University Singapore (NUS) (มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์)  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  11/๒๕60 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่ าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เสร็จส้ินแล้ว จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560  
 

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) ควรปรับแก้การใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ค าว่า “Good Practice” หมายความว่า 

แนวปฏิบัติท่ีดี แก้ไขเป็น “Best Practice” หมายความว่า แบบปฏิบัติท่ีดี และค าว่า “ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน” แก้ไข
เป็น “ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน” 

2) เนื่องจากเป็นการด าเนินการเก็บข้อมูลโดยศึกษาจากประชากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
การหาค่าเฉล่ียต้องใช้ค่าเฉล่ียประชากร (  ) แทนการใช้ค่าเฉล่ียตัวอย่าง ( X ) และควรปรับแก้สูตรหา Standard 
deviation (S.D.) ให้ถูกต้อง  

3) ในข้อมูลพื้นฐาน ควรเพิ่มเติมร้อยละของจ านวนนักศึกษา จ านวนคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และร้อยละของจ านวนคณาจารย์ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อ ให้
สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้อย่างชัดเจน  

4) ค่าเฉล่ียผลการประเมินต่างๆ ควรมีรายละเอียดเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้เห็น
ความก้าวหน้าท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยในเชิงประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้ เช่น ผลการประเมินอธิการบดี  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี อาจารย์ และนักศึกษา เป็นต้น  

5) ตรวจสอบความถูกต้องในหน้า 63 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มสาธิตด้วยกัน มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายไว้คือล าดับท่ี 
12 แต่ผลการด าเนินการอยู่ในล าดับท่ี 17 ค่าคือ “สูงกว่าเป้าหมาย” ควรปรับแก้เป็น “ต่ ากว่าเป้าหมาย”  

6) ในประเด็นเรื่องผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกมีจ านวนต่ ากว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากนักศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่จัดท าวิทยานิพนธ์แผน ข. จ านวนมาก มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดท าวิทยานิพนธ์แผน ก. ให้มากขึ้น หรือท าวิทยานิพนธ์แผน ข. โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งหลักสูตรสามารถก าหนด



๔ 

 

เกณฑ์เพิ่มข้ึนจากเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คืออยู่ในฐาน TCI เพื่อให้จ านวนผลงานของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

7) ควรน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไป
วิเคราะห ์สังเคราะห์ และน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

8) ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์และนักศึกษาให้มากขึ้น  และมีแผนการ
ด าเนินงานท่ีตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบันอย่างตรงจุด เช่น การเปิดหลักสูตรสองภาษา โดยมหาวิทยาลัยมีส่ิงท่ีเป็นขวัญ
ก าลังใจให้แก่อาจารย์ท่ีพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว หรือจัดท าส่ือการสอนสองภาษา นอกจากนี้การเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ควรเพิ่มเติมรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ เพื่อสอนให้นักศึกษาฝึกการน าเสนองาน  
การเขียนบทคัดย่อท่ีเป็นสากล เป็นต้น 

9) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีมาจากระบบแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากอาจเกิด
ความซ้ าซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง  

10) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานใช้งบประมาณรายได้ให้ เป็นไปตามท่ีแผนก าหนด และหากมี
งบประมาณคงเหลือควรน าเข้าส่วนกลาง 

11) ผู้บริหารต้องก าชับไปยังคณะท่ีมีผลการประเมินต่ าและมีจุดอ่อน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

12) คณะกรรมการได้ก าหนดการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ในส่วนท่ี 6 ตามหลักการประเมินท่ีดีต้อง
ประกอบด้วย PDCA ส่ิงส าคัญคือ A (Act : การด าเนินการให้เหมาะสม) ดังนั้นในปีถัดไปจึงต้องมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้วย 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 4.2 (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 และแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 ถอนวาระ 
 
 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สรุปเร่ือง 

คณะมนุ ษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕60 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 
11/2560 วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
หลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  1) ควรก าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น ข้อ 2 “ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะ
ในการจัดการแหล่งสารสนเทศ” ควรรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย และข้อ 5  
“เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในแหล่งการจัดการแหล่ง
สารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” ควรเพิ่มเติมค าว่า “การวิเคราะห์” เพราะเจตนารมณ์คือต้องการให้บัณฑิตมี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และเนื่องจากมีค าว่า “การประยุกต์” 
และ “การจัดการ” ซึ่งจะท าให้ในการประเมินหลักสูตรต้องประเมินด้านดังกล่าวด้วย จึงควรต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ตรง
และมีความชัดเจน  

2) หน้า 54 กลยุทธ์การสอนและวิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เช่น มีการประเมิน
การตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรียน แต่ในผลการเรียนรู้ไม่ได้ระบุไว้ว่าผลการเรียนรู้ คือ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 
และค าว่า “มีการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างไร น าศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจุดใด หากระบุไม่ชัดเจนอาจส่งผลต่อการประเมิน
หลักสูตร   

3) หน้า 56 ด้านความรู้ ระบุว่า “มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นท้องถิ่นและสากล” ซึ่งเป็นการ
เขียนอย่างกว้าง ควรแก้ไขเป็น “มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์” 

4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับด้านท่ีก าหนด รวมถึง
การก าหนดผลการเรียนรู้อย่างถูกต้องตรงตามหลักซึ่งไม่ควรระบุกว้างจนเกินไป เนื่องจากจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ประยุกต์กับการกระจายแผนท่ีความรับผิดชอบได้ 

5) ควรเปล่ียนค าว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นค าว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล” โดยปรับแก้ค า 
ในหลักสูตรท้ังหมดด้วย เช่น รายวิชา 2101301 “เทคโนโลยีสารสนเทศทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์” แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีดิจิทัลทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” 

6) หน้า 3 ควรทบทวนอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาว่า อาชีพผู้เช่ียวชาญส่ือ
ดิจิทัล การใช้ค าว่าเช่ียวชาญต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญอย่างแท้จริง แต่ในหลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับดิจิทัลเพียง 2 
รายวิชา และเป็นวิชาเลือก  

7) อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรจัดท าผลงานทางวิชาการทุกคน และต้องเป็นผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพตามหลักวิชาเหมาะสมกับหลักสูตร  

8) หน้า 46 แก้ไขช่ือคุณวุฒิ “สาขาการจัดการและเทคโนโลยี” แก้ไขเป็น “สาขาการจัดการ
เทคโนโลยี” 

9) ในการพัฒนาหลักสูตรควรพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเป็นเลิศท่ีแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่น และสามารถแก้ปัญหาประเทศได้ เช่น 

- ปัจจุบันมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเบ้ืองต้นของโรงเรียน FSQL (Fundamental 
School Quality Level) ก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีบรรณารักษ์ 1 คน หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ เพราะนักเรียนจ านวนมากอ่านไม่ออก เขียนได้ไม่คล่อง หรืออ่านได้แต่ไม่สามารถจับใจความและวิเคราะห์ได้ 
ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ บรรณารักษ์ต้องมีความสามารถในการจัดบรรยากาศ สถานท่ี เงื่อนไข รวมท้ังกระบวน 
การเรียนรู้ และส่ือเทคโนโลยี ท่ีจะท าให้เด็กรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  หากหลักสูตรสามารถตอบ
โจทย์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ให้เป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ท่ี



๖ 

 

เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน โดยสาขาวิชาสามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญโดดเด่น
ด้านบรรณารักษ์ยุคใหม่ 

- การจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการให้นโยบาย 
เน้น MOOC (Massive Open Online Courseware) คือ หลักสูตรท่ีเรียนออนไลน์ บรรณารักษ์รุ่นใหม่ต้องสามารถ
จัดการเรียนการสอนและประสานงานการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 

- ควรเพิ่มรายวิชาท่ีมีความทันสมัยและเป็นทักษะด้านดิจิทัลให้มากขึ้น เช่น รายวิชา Smart 
Library ห้องสมุดอัจฉริยะ โดยรายละเอียดของรายวิชาต้องแตกต่างกับรายวิชาท่ีมีอยู่เดิม  

- ปัจจุบันมีอาชีพ Social Listening คือผู้ท่ีรับข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ และดึงข้อมูล
จากออนไลน์เก็บไว้จัดท าเป็นฐานข้อมูลให้บริษัท เพื่อแก้ไขปัญหา และอาชีพนักจัดกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร  
ท้ังบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเพิ่มเติมในหลักสูตรบรรณารักษ์ยุคใหม่ได้ 
  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

4.4 ขออนุมัติแต่งต้ังให้ข้าราชการฯด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ของนางสาวพรวิภา เสือสมิง และนางอ าภาพร รับขวัญ 
สรุปเร่ือง 

นางสาวพรวิภา  เสือสมิง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ และ 
นางอ าภาพร  รับขวัญ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอเข้ารับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และสมรรถนะทางการบริหารต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า เพื่อไปด ารงต าแหน่งหวัหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินเพื่ อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งสูงขึ้นส าหรับข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบกับผลการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และสมรรถนะทางการบริหารต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าและรับทราบผลการประเมินตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ (ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามแบบ ป.มบส.1 ย้อนหลัง 4 รอบ การประเมินฯ) ซึ่งรวมคะแนนท้ังหมดแล้วเกินร้อยละ 70 และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ มีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบ
และให้น าเรื่องผลการประเมินฯ เพื่อก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ของนางสาวพรวิภา  เสือสมิง 
และต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนางอ าภาพร  รับขวัญ  

ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และสมรรถนะทางการบริหาร
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าของนางสาวพรวิภา  เสือสมิง  และนางอ าภาพร  รับขวัญ  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ว่า 
ผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดีดูแลรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยท้ังหมด แต่หัวหน้าส านักงานคณบดีดูแล
เฉพาะงานของคณะ ดังนั้น ตามประกาศ ก.พ.อ. การโยกย้ายต าแหน่งหัวหน้าส านักงานไปสังกัดหน่วยงานอื่นให้เริ่มต้น
นับเวลาใหม่  แต่หากเป็นผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดีถือเป็นต าแหน่งบริหารหลัก สามารถโยกย้ายไป
ท างานต าแหน่งอื่นได้โดยสามารถนับเวลาเพื่อขึ้นเป็นผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีได้ เพราะเป็นต าแหน่งท่ีถาวรไม่



๗ 

 

ส้ินสุดตามวาระการด ารงต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึงระบบการขึ้นเงินเดือนด้วย 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังนางสาวพรวิภา  เสือสมิง  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2. อนุมัติแต่งต้ังนางอ าภาพร  รับขวัญ  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
 

4.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 30/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหมด
วาระลงในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้าย ระบุว่า “ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 (2) พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว” และข้อ 7 ระบุว่า “การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ 5 (1) ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการสรรหา 
 (2) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเลือกกันเอง จ านวน
สองคน 
 (3) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
 (4) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสามคน 
 ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการสรรหาตาม (2) เป็นเลขานุการ” 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 
18(14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ดร.บุญลือ     ทองอยู่    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ปวิช    ผลงาม   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ  



๘ 

 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์   สิงห์ขจร   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว  เลขานุการ 
 

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พิจารณา 
(ร่าง) ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) พิจารณา และแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี  
1-3/2560 และเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 17/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็ บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการควบคุมมาตรฐานค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา  
ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ใกล้เคียงกัน ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจ านวนเท่ากัน  
  2) ควรปรับแก้ค าว่า “ค่าบริการอินเตอร์เน็ต” เป็น “ค่าบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
เพื่อความครอบคลุมในการด าเนินงาน 
  3) ควรปรับการจัดพิมพ์ให้ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  
 

4.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิ จัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ท้ังนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า



๙ 

 

หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และ
ก าหนดให้  “อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี คุณวุฒิ และมี คุณสมบั ติ เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555 
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  4) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าว แล้วน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรท้ัง 5 หลักสูตรตามท่ีเสนอมา 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร 
ดังนี ้
   1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ.2555  
    2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555  
    3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2555  
    4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560  

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
 

4.8 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 

อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
 2)  อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 3)  อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ลักษณะงาม  สาขาวิชาเคมี 



๑๐ 

 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2556 และ(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก) 
 ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 2)  อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
 ต้ังแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 3)  อาจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ ลักษณะงาม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวิชาเคมี) 
 ต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ท้ัง 3 ราย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามท่ีเสนอมา  
  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ภัทรวีร์  เทียนชัยอนันต์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก) ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์นันทนัช  วัฒนสุภิญโญ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) 
ต้ังแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ลักษณะงาม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา
เคมี) ต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 สรุปสาระส าคัญการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร 
ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
สรุปเร่ือง 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “.....ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่รับผิดชอบ.....” และพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้สนองพระบรมราโชบาย
ดังกล่าว โดยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยมีประเด็นหลัก
ของการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู โดยในส่วนการ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ ได้ด าเนินการแล้ว ยังคงมี เพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในกรุงเทพมหานครจ านวน 5 แห่ง  ท่ีรอรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยก าหนดเดินทางมาตรวจเย่ียม ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 และใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางการตรวจเย่ียมดังกล่าว 
 ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อหารือการเตรียมการต่างๆ ส าหรับรับรองการตรวจเย่ียมฯ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นสถานท่ีกลางรับรองการตรวจเยี่ยม ได้จัดเตรียมสถานท่ีจัดการประชุม 
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ช้ัน 9 และจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและ
การพัฒนาครู” และประสานนัดหมายการเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านเอกสารประกอบการ
ประชุม (ถ้ามี) เอกสารจากการน าเสนอด้วย Power Point และอื่นๆ 

สาระส าคัญจากการรับการตรวจเยี่ยมฯ ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2560  ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ช้ัน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 
น. สรุปสาระส าคัญในภาพรวมได้ดังนี้ 
  1. พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ กล่าวถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู 
  2. พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญ เมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับในนาม
กรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังให้ข้อมูลการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังการแก้ปัญหาครูในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีบรรจุเข้าท างานเพียงระยะเวลาหนึ่งก็ย้ายกลับภูมิล าเนา ด้วยการ
จัดท าโครงการให้ทุนนักเรียนในพื้นท่ีเข้าเรียนครูเพื่อบรรจุในกรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มต้นท าโครงการให้เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตรครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังนี้มีแนวโน้มจะขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันในการผลิตครูตามโครงการดังกล่าว 
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่ง 



๑๒ 

 

  4. การสรุปประเด็นในภาพรวม โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพชรแก้ว ทีมงานขององคมนตรี มีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
 - มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลผลิตของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการผลิตครู จะพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาครูท่ีได้รับการสอบบรรจุมีจ านวนไม่สมดุลกับอัตราท่ีเปิดรับ 
ยังคงมีส่วนหนึ่งท่ียังไม่ได้รับการบรรจุ จึงควรลดปริมาณการผลิตในบางสาขาวิชาให้พอดีกับความต้องการ 
 - ควรจัดหาข้อมูลด้านผลกระทบท่ีชัดเจนในเชิงตัวเลข เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผลิต
และพัฒนา 
 5. ในระหว่างการน าเสนอของแต่ละมหาวิทยาลัย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  
ได้ซักถามเป็นระยะๆ พร้อมท้ังกรุณาให้แนวทางสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 
 - การเพิ่มความสามารถของ “ครูแนะแนว” ในด้านการคัดกรองนักเรียนเพื่อให้ทราบ 
“ความถนัดท่ีแท้จริง” ของนักเรียน อันจะน าไปสู่กระบวนการแนะแนวส าหรับนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้  
มีข้อสังเกตว่า “ครูแนะแนว” บางส่วนอาจมีความรู้ในเรื่องแขนงวิชาชีพต่างๆ อยู่ในวงแคบ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้
ค าแนะน านักเรียนเรื่องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 - การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าหน้าท่ีเป็น “พี่เล้ียงโรงเรียน” ควรต้องด าเนินการส ารวจ
โรงเรียน โดยใช้แบบ “Checklist” ท่ีละเอียดในประเด็นส าคัญของโรงเรียนแต่ละแห่งในแง่มุมท่ีส าคัญเพื่อให้ทราบ 
“ศักยภาพ” ของโรงเรียนนั้นๆ และก าหนดแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนในแง่ของการ “รับรู้” ตนเองว่ามีจุดเด่น จุดด้อย จุดท่ีควรพัฒนาเร่งด่วนว่าคือ
อะไร 
 - การระบุ “ความโดดเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ควรมีความชัดเจน และ 
มีกระบวนการของการน าความโดดเด่นนั้นๆ ไปสู่การพัฒนาท่ีชัดเจน 
 - การสร้างจิตวิญญาณ ในความเป็น “ราชภัฏ ซึ่งหมายถึง คนของพระราชา” ให้แก่
บุคลากร และนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 - การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 - มีข้อสังเกตว่า หากพิจารณา เรื่อง KPI ท่ีเกี่ยวกับ “การพัฒนาท้องถิ่น” จาก KPI ของ 
สกอ. พบว่า เป็นเพียงรายละเอียดย่อยๆ ในงานบริการวิชาการสู่สังคม ท าให้มีคุณค่าน้อย สมควรท่ีจะปรับ KPI ให้เป็น
เรื่องเฉพาะ “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 
 - องคมนตรีแสดงความต้ังใจจริงในการร่วมส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยใช้ค าว่า “ลงเรือล าเดียวกัน” 
 - ขอเน้นย้ าว่า “พระบรมราโชบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชุนท้องถิ่น  
การผลิตและพัฒนาครู โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไกส าคัญนั้น เป็นส่ิงท่ีกระท าได้ และไม่เกินความเป็นจริง” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเย่ียมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของพลเอก
ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี   

 

 5.2 การได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับรางวัลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 



๑๓ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีผลคะแนนการประเมินสูงสุดประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้คะแนน 87.17 เป็นอันดับ 
ท่ี 1 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 สถาบันขงจ๊ือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัล 
“สถาบันขงจ๊ือยอดเยี่ยมแห่งป”ี และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” 2 รางวัลซ้อน ในการประชุมสถาบัน
ขงจ๊ือโลกประจ าปี 2017 ณ เมืองซีอาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี เข้ารับรางวัล 
“สถาบันขงจ๊ือยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก ฯพณฯ หลิว เยี๋ยน ตง รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ        
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  รองอธิการบดีเข้ารับรางวัล “ศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก 
นายจ้าว กว๋อ เฉิง รองผู้อ านวยการส านักงานฮั่นปั้น / สถาบันขงจ๊ีอ ส านักงานใหญ่ พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  
โชติรัตนศักด์ิ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันขงจ๊ือฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมการบรรยายในท่ีประชุมผู้อ านวยการสถาบันขงจ๊ีอ
ท่ัวโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาก่อต้ังสถาบันขงจ๊ือก็ได้รับรางวัล 
“รางวัลหน่วยงานคู่สัญญาการก่อต้ังสถาบันขงจ๊ือ (ฝ่ายจีน) ยอดเยี่ยม” เช่นกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การได้รับรางวัลอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศจากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และการเข้ารับรางวัล “สถาบันขงจ๊ือยอดเยี่ยมแห่งป”ี และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยม
แห่งป”ี 
 

  5.3 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน  
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยกองคลัง ได้จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 
6 เดือน ต้ังแต่เดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับจาก
เงินงบประมาณรายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคและรายได้อื่นๆ รวมท้ังส้ิน 
1,368,088,738.26 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)  
ประกอบด้วย 

- รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 762,684,762.50 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านหกแสน
แปดหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  

- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จ านวน 573,984,066.76 บาท  
(ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นส่ีพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 531,500.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาท)  

- รายได้อื่นๆ จ านวน 30,888,409.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น 
แปดพันส่ีร้อยเก้าบาท) 

2) ค่าใช้จ่าย   ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปี งบประมาณ พ.ศ.2560  
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายอื่น รวมท้ังส้ิน 1,123,390,858.76 บาท (หนึ่งพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย 



๑๔ 

 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 404,856,345.20 บาท (ส่ีร้อยส่ีล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพัน
สามร้อยส่ีสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 112,088,249.64 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดหมื่น 
แปดพันสองร้อยส่ีสิบเก้าบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าตอบแทน จ านวน 98,184,625.78 บาท (เก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นส่ีพัน 
หกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

- ค่าใช้สอย จ านวน 154,487,342.64 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบส่ีล้านส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยส่ีสิบสองบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าวัสดุ จ านวน 61,479,772.14 บาท (หกสิบเอ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย 
เจ็ดสิบสองบาทสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 42,568,394.01 บาท (ส่ีสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพัน
สามร้อยเก้าสิบส่ีบาทหนึ่งสตางค์) 

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 201,732,806.09 บาท (สองร้อยหนึ่งล้าน 
เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทเก้าสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 3,176,626.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสน 
เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาท) 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 44,816,697.26 บาท (ส่ีสิบส่ีล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย
เก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นเงิน 244,697,879.50 บาท (สองร้อยส่ีสิบส่ีล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบ
สตางค์) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

 5.4 ผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 
สรุปเร่ือง 
  คดีพิพาทระหว่างส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้ฟ้องคดี กับส านักงานท่ีดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และต่อมา ศาลได้มีค าส่ังเรียกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2558 
ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ัง ดังต่อไปนี้ 
  1. เพิกถอนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขท่ี 2773 ระวางท่ี 4937 I แผ่นท่ี 
190 ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2. เพิกถอนค าส่ังเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ท่ี 22/2557 เรื่อง ค าส่ัง
สอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในท่ีดินท่ีขอรังวัดออกโฉนดท่ีดิน ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ท่ีส่ังการให้ออก
โฉนดท่ีดินท้ังแปลง เนื้อที่ 1 งาน 14 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยพิพากษาว่า ท่ีดินตาม ส.ค.1 
เลขท่ี  87 ซึ่ ง ต่อมาได้มีการออกหนัง สือรับรองการท าประโยชน์  (น .ส.3 ก .) เป็น ท่ี ดิน เลขท่ี  2773 นั้ น  
ได้มีการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายมาต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ.2496 จึงพิพากษายกฟ้อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าท่ี 308/2560 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 



๑๕ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยพิพากษาว่า ท่ีดินตาม ส.ค.1 เลขท่ี 87 ซึ่งต่อมา
ได้มีการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็นท่ีดินเลขท่ี 2773 นั้น ได้มีการครอบครองถูกต้องตาม
กฎหมายต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ.2496 จึงพิพากษายกฟ้อง 
 

 5.5 ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
สรุปเร่ือง 

 กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้จัดท าค าส่ังลงโทษทางวินัยตามส านวนการสอบสวนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าค าส่ังลงโทษทางวินัยเสร็จส้ินแล้ว จึงน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบค าส่ังลงโทษทางวินัยตามส านวนการสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 5.6 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 

 ส านักงานอธิการบดี และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ 
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการประจ าคณะส านัก 
และสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการจัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 30/2560 เรื่อง แก้ไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ส่ัง ณ วันท่ี 17 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 31/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่ัง ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 30/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ส่ัง ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 2. รับทราบค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 31/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่ัง ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ.256๑  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                          ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


