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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
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 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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ 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. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแกอ่าจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและดูแล 
การฝึกซ้อมวงดนตรีไทยประกอบการแสดง  โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2561   
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

2. นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย  วิทยาลัยการดนตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรีไทยประกอบการแสดง  
โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ดังนี้ 

- นายนิรัติศัย  สวรรค์ดุสิต 
- นายสถาพร  แข็งขัน   
- นายภานุมาศ  เหมือนสิงห์   
- นายปภพ  สิงห์เสริมวงษ์   
- นายกฤษณะ  มาลัย   
- นายภูวดล  งามนาวัง   
- นางสาวณัฐธิฐา  ทิวรักษา   
- นายพรเทพ  ถุงเงินศิริ   
- นายสิทธิศักดิ์  สิทธิแสงชัย   
- นายนันทเดชร  รัตนวิเชียร   

3. นางสาวปรัชญา นันทะโคตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์
วรรณศิลป์ 3 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี 

4. นายแมน  คล้ายสุวรรณ  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  สาขาวิชาภาษาไทย  (ค.บ. 5 ปี)  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้ 

- รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครั้งท่ี 18 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2560 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทกวี ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชนท่ัวไป  
เนื่องในงานนิติทรรศน์ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป เนื่องในงาน 
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ ต าหนักสุวากรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร 

- รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม ประเภทกวนีิพนธ์ ช่ือผลงาน แผ่นดินเดียว จากมูลนิธิเอสซีจี 



๓ 

 

- รางวัลท่ี 2 การประกวดเรียงความหัวข้อ “คิดดี ท าดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” จากกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
  5. นางสาวรุ่งฟ้า มีพัฒน์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกวี ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชนท่ัวไป เนื่องใน
งานนิติทรรศน์ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การมอบนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยกล่าวถึงแนวโน้ม 
การด าเนินงานและปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษา และเน้นย้ าให้มหาวิทยาลัยก าหนดทิศทาง 
ในการพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านตามนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ของประเทศ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะได้รับงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนด ซึ่งทาง ทปอ. ได้มีการสรุปข้อมูลไว้ 
มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาและน ามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้มหาวิทยาลัย สังกัด ทปอ. 
ได้มีการเสนอแนวความคิดและความร่วมมือส าหรับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างหลากหลาย เช่น ความร่วมมือ
การผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยเรียนแห่งละ 2 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ แต่คุณวุฒิเดียว และแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยเพิ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมเพื่อให้แพทย์สามารถออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ได้ และ
สาขาวิชารัฐศาสตร์อาจปรับเปล่ียนเป็นสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นต้น รวมถึงได้มีการสอบถามไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ให้
สามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 การสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ง โดยท่ีมหาวิทยาลัยต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาไว้ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.4 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 23 แห่ง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
มีปัญหา ซึ่งมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จ านวน 23 แห่ง ได้ร่วมกันจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ โดยเทียบเคียงมาจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ แต่มีส่วนท่ีเพิ่มเติมในส่วนของงบวิจัยและ  
การบริการวิชาการ การบริการสุขภาพขั้นสูง วัสดุทางการแพทย์ ให้สามารถด าเนินการได้โดยไม่มีข้อจ ากัด  



๔ 

 

เพื่อความสะดวกในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งระเบียบดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดท าระเบียบได้เช่นเดียวกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.5 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 เร่ือง คือ การพัฒนาท้องถ่ิน การผลิต
และการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามนโยบายของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า หลังจาก
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้นโยบายในท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการนัด
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเน้นย้ าว่าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในจุดเน้น 4 เรื่อง คือการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องปรับตัวเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการจัด
การศึกษาให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษท่ี 21 คือ เน้นการสร้างกลไกและบูรณาการการศึกษา และเน้น 
การฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง โดยการพัฒนาหลักสูตรส าหรับวัยท างานหรือ
หลักสูตรหลังปริญญาตรี แต่ในทางปฏิบัติอาจยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากยังติดเงื่อนไขบางประการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังมีการเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินงานตามนโยบายท่ี
ส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เรื่องการพัฒ นาครูสอน ภาษาอั งกฤษ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council และร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.6 เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 - 
2559 ระหว่างวันท่ี 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจ านวนบัณฑิตรวม 6,864 คน และมีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
จ านวน 2 ราย คือ คุณด ารง พุตตาล และคุณวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ซึ่งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.7 การจัดงาน “วันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันพุธท่ี  

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งพร้อมใจกันจัดงานวันราชภัฏขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาน ณ สนามฟุตบอล เวลา 16.30 น. ท้ังนี้ได้เชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
รวมจ านวนกว่า 4,000 คน มารวมตัวกัน เพื่อท าพิธีน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสท่ีรัชกาลท่ี 9  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลให้เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 



๕ 

 

 

  1.8 การมอบหนังสือภาพธนบัตร รัชกาลที่ 9  แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอมอบ
หนังสือภาพธนบัตร รัชกาลท่ี 9  เพื่อเป็นท่ีระลึกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  1/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
18 มกราคม พ.ศ. 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  1/๒๕61 เม่ือวันศุกร์ท่ี  
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ท่ี  
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งต้ังกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  มีมติอนุมัติแต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 25  ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายก
องค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน  
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร ในจ านวนนีใ้ห้แต่งต้ังจากบุคคลในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) และข้อ 6 
จ านวนยี่สิบคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ” และข้อบังคับฯ ข้อ 5 (2) ระบุว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนยี่สิบคน  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น  
การศาสนา การศิลปะและวัฒนธรรม และท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  และด้านการกีฬา  ท้ังนี้  ให้แต่งต้ังบุคคลจากพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่ง” รวมถึงข้อบังคับฯ ข้อ 6 ระบุว่า “ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 



๖ 

 

 (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับนับถือในสังคม 
 (2) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 (3) มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 (4) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 (5) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าท่ี” 
 3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ตามข้อ 5 (2) และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 จ านวน 20 คน แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561   
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายช่ือท่ีประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้ร่วมกัน
เสนอมาประกอบหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 แล้ว เห็นชอบให้แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 20 คน เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จ านวน 20 คน  โดยมีรายช่ือดังนี้ 
1. นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ 
2. นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ 
3. พล.ร.อ.สุพจน์  สุดประเสริฐ 
4. ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจจา 
5. ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี 
6. ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล 
7. พลโทอิสระ  วัชรประทีป 
8. นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
9. ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ 
10. ดร.สมฤทธิ์  สนขาว 
11. ดร.เสาวรส  เสริมพรวิวัฒน์ 
12. นายไพโรจน์  ศรศิลป์ 
13. ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า 
14. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์  เหมสมิติ 
15. นายสนั่น  ซิ้มสกุล 
16. นายจรูญ  มีธนาถาวร 
17. นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ ์
18. นายวิทยา  พิบูลย์สวัสด์ิ 
19. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี 
20. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ 

 



๗ 

 

  4.2 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580) 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2560 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้น า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้น าเสนอ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 
12/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3(135)/2560 เมื่อวันท่ี 
21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และตาม
พระราโชบาย และส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดท าโครงการสัมมนา
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อแนะน าให้  
การด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังเคราะห์ยุ ทธศาสตร์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จส้ิน ได้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันท่ี 24 – 25 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ และด้านงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี  
 มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันท่ี 25 – 26 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยน าข้อเสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบายและความเห็นของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพภายในมาจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกร์ท่ี  
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 



๘ 

 

กองนโยบายและแผนได้น าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ  
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

1. ควรปรับแก้ไขเนื้อหาของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ควรปรับช่วงปีในระยะเร่งด่วน ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 และระยะท่ี 4 ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ท่ีเริ่มต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป  

- หน้า 34 ค าว่า “ส่ือออนไลน์” ควรปรับแก้เป็น “ส่ือดิจิทัล”  
2. ควรมีการจัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีมุ่งสร้างความโดดเด่นและความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้สภามหาวิทยาลัยและนักวิชาการ 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานได้ 

3. เนื่องจากปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเรื่องอัตราก าลังของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้าน
การศึกษา ได้แก่ ด้านบรรณารักษ์ ด้านจิตวิทยา และด้านดนตรี พบว่ามีความขาดแคลนและมีอัตราท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในอนาคตจ านวนมาก จึงเป็นการสะท้อนถึงส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยต้องปรับแนวทางการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

4. ควรมีการวางแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยระยะ 5 ปี ควรริเริ่มพัฒนาสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชารังสีเทคนิค เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) 
 

4.3 การพิจารณาอนุมัติกรณีขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
 รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาการศึกษา คือ รองศาสตราจารย ์ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
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 (8) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจและหน้าท่ีพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอน... ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

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 าเนินการแล้ว



๙ 

 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน 1 ราย คือ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

  (สาขาวิชาการศึกษา) 
   ต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ว่า 
ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศึกษากรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของ  
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เพื่อน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนิน งาน โดยมหาวิทยาลัยอาจเสนอให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นท่ีปรึกษา
และสร้างขวัญก าลังใจใหแ้ก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

มติที่ประชุม อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการศึกษา) ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์             
ต้ังแต่วัน ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยให้มหาวิทยาลัยน าเสนอเรื่องไปยัง ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่ อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งต้ังต่อไป 

 

4.4 การพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
 อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คือ อาจารย์เกศริน มีมล  
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 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 าเนิ นการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน 1 ราย คือ  
 
 
 อาจารย์เกศริน มีมล   เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
  ต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เกศริน มีมล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามท่ีเสนอมา  
  

มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์เกศริน  มีมล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์) ต้ังแต่วันท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยให้อธิการบดีจัดท าค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 
 

4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร) 
สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 วิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
  2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
การขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 



๑๑ 

 

การพิจารณา 
  1. ควรตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ศัพท์ภาษาไทย โดยปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงในตารางช่องเหตุผล ค าว่า “ถึงแก่อสัญกรรม” ควรปรับแก้เป็น “ถึงแก่กรรม”  

2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในล าดับ ท่ี 5 นายภาคภูมิ  
เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ ค าว่า “(Merit)” ระบุต่อจากช่ือมหาวิทยาลัย ควรปรับแก้โดยน าไปต่อจากช่ือปริญญาแทน และ 
ในล าดับท่ี 16 นายโกวิทย์ ขันธศิริ ค าว่า “(Music Comparative)” ควรปรับแก้เป็น “(Comparative Music)”  

3. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมินฉบับ
พัฒนาและปรับปรุง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน และท่ีประชุม ก.พ.อ.  
โดยมีการก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด เช่น มาตรฐานของเครื่องดนตรีจ านวน 29 ช้ิน มหาวิทยาลัยจึงควร
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้สามารถเตรียมการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร) จ านวน 
2 หลักสูตร ดังนี้   

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560  
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 

 

  4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,183 คน จึงได้น าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร จ านวน 1,183 คน 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาของสภาวิชาการประกอบกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แล้วมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน 
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 – 7  รวมจ านวน  1,183  คน 
  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  
ครั้งท่ี 1 – 7  รวมจ านวน  1,183  คน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


