
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙.   ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐.   นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗.   อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘.   อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙.   รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐.   นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการ 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดภารกิจ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต โกวิทวที ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส   เติมวงศ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. อาจารย์อภิญญา สงเคราะห์สุข ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๗. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๑๐. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๑. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๒. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม ได้แก่ 
เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๒ เรื่องข้อมูลจ านวนนักศึกษาของสถานีบริการ
สารสนเทศทางวิชาการ และเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๕.๖ เรื่องระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนี้งานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได้รวบรวมเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการประชุม จ านวน ๔ เล่ม ได้แก่ 1) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัย  3) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา 4) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ แนวทางการด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  

ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมโดยใช้ระบบ E-document ผ่านการใช้งาน Tablet งานเลขานุการจึงได้
ประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดเตรียม Tablet  และได้น าข้อมูลของเล่มวาระการประชุมบันทึกลงใน 
Tablet เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา  

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ น าเสนอข้อมูลการใช้ Tablet ส าหรับ
การประชุม ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงาน ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) จัดท าเอกสารเล่มวาระการประชุมให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ๒) เริ่มต้นน าไปสู่ระบบการประชุมในรูปแบบ E-meeting ต่อไปในอนาคต ดังนั้นในคราวประชุม
ครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยจะน าส่งเอกสารเล่มวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail ของ
คณะกรรมการทุกท่าน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๑.๓ การเผยแพร่จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับเอกสารธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดท าโดยสถาบันคลังสมองของชาติ จ านวน ๓ เล่ม โดยเฉลี่ยเอกสารธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
ก าหนดออกปีละ ๔ เล่ม ซ่ึงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เ ล ข า นุ ก า ร ฯ  น า เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  ๒ / ๒ ๕ ๕ ๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
๓.๑ สถิติจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ ขอทราบข้อมูลเกี่ ยวกับจ านวนนิสิต/นักศึกษาปัจจุบันทั้ งหมด เ พ่ือใช้ เป็นสารสนเทศ 
ในการให้ค าแนะน าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
ฝ่ายวิชาการร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการรวบรวมสถิติ ดังนี้ 

(๑) สถิตขิ้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ าแนกเป็นระดับหลักสูตร ๕ ปี, ๔ ปี และ ๒ ปี 
(๒) สถิติข้อมูลนิสิตน าเสนอแยกรายปี โดยก าหนดช่วงน าเสนอข้อมูลจากระยะเวลาสูงสุดที่นิสิต 

มีสิทธิ์ในการศึกษาในหลักสูตรนั้น เช่น หลักสูตร ๕ ปีที่เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๗ จะน าเสนอข้อมูลของนิสิต
กลุ่มนี้จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ระยะเวลาจ านวน ๒ เท่าของหลักสูตร) เป็นต้น 

(๓) สถิติข้อมูลดังกล่าว น าเสนอรายละเอียดในแต่ละปีการศึกษา ภายใต้จ านวนแรกเข้า จ านวน 
ที่ลงทะเบียน จ านวนที่รักษาสภาพ จ านวนที่พักสภาพ จ านวนที่พ้นสภาพ ทั้งนี้ข้อมูลจากสถิติดังกล่าว สามารถ
น าไปปรับเสนอเพ่ือเป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและบริหารจัดการในภาพรวมต่อไป  

(๔) จ านวนที่อยู่ในสภาพของการลงทะเบียน มีการรักษาสภาพจ านวนทั้งสิ้น ๒๒,๗๔๓ คน  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ฝ่ายวิชาการจึงได้เพ่ิมแผนรับในปี ๒๕๕๗ ขณะนี้จึงมีจ ามีนวนในระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติจ านวน  ๒๕,๙๙๖ คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ) 
 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
(๑) ควรจัดท าข้อมูลสัดส่วนจ านวนอาจารย์กับนักศึกษา เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น กา รว า งแผนด้ า นบุ ค ล าก ร  

ซึ่งอาจต้องค านวณค่า FTES เพ่ือท าให้เห็นสัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
(๒) กรณีของนิสิต/นักศึกษา ไม่มาเรียนติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓-๔ ปีนั้น ต้องมีการรักษาสภาพ 

หากไม่มีรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งภาคปกติใช้เวลาเรียน  



๔ 

 

๘ ปีการศึกษา ภาคพิเศษ ๑๕ ภาคการศึกษา และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้นิสิต/นักศึกษา
พ้นสภาพได้ก าหนดเงื่อนไขการพ้นสภาพจากเงือนไขดังกล่าว 

(๓) ควรมีการจัดท าสถิติและงานวิจัยเพ่ือการวางแผนของมหาวิทยาลัย หรือการสร้างฐานข้อมูล 
และมี การจ าแนกข้อมูล ในรู ปแบบต่ างๆ  ข้อมู ลที่ เ กิ ดขึ้ นจากการปฏิบัติ ก าร พัฒนาอย่ างต่อ เนื่ อ ง   
เพ่ือการรวิเคราะห์ การวิจัย และควรมีการศึกษาระบบการจัดท าข้อมูลและการวิจัย หรือที่เรียกว่า วิจัยสถาบัน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๓.๒ ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง 
 

สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของสถานี
บริ กา รสารสน เทศทางวิ ช าการ  และหาแนวทาง ในการช่ ว ย เหลื อนั กศึ กษา ให้ ส า เ ร็ จ การศึ กษา  
อย่างมีคุณภาพ 

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร  เสรีรัตน์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อมูลจ านวนนักศึกษาของสถานี
บริการสารสนเทศทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัยได้ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของสถานีบริการสารสนเทศ 
ทางวิชาการสรุปได้ดังนี้ สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการที่มีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่มีจ านวน ๕๗ สถานี  
มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน ๒,๑๔๗ คน แยกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๘๖๔ คน  นักศึกษาที่เรียน
วิชาชีพครู จ านวน ๒๒ คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๖๔๔ คน และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒๒ คน  

(๒) สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่น านักศึกษา 
เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย มีจ านวน ๓ สถานี เรียนที่สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ จ านวน ๑ สถานี  
คือสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการสระยายโสม ที่เหลืออีกจ านวน ๑๗ สถานี ไม่มีการจัดการเรียน 
การสอน แตน่ักศึกษาอยู่ในระหว่างรอส าเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) เป็นนักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ช าระเงินตามจ านวนที่ก าหนด ๒) เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการฝึกงานซึ่งไม่มีการจัด 
การเรียนการสอนแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมดในภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๗  

(๓) ในส่วนของนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครูและนักศึกษาระดับปริญญาโทนั้น เมื่อพิจารณาช่วงเวลา
การศึกษาต่อ พบว่าครบก าหนดตามหลักสูตรทั้งหมด (นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๗ – 
๒๕๕๓ นักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครู เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) และเป็นนักศึกษาที่ก าลังอยู่ระหว่าง
การท าสารนิพนธ์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ให้ด าเนินการมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน
นักศึกษาของสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ และหาแนวทางในการช่วยเหลือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
อย่างมคีุณภาพ และให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑ การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) 
ตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

สรุปเรื่อง  

สภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๖) ในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการตรวจประเมินของสภาเทคนิคการแพทย์เพ่ือรับรองมาตรฐานหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) โดยได้น าข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการตรวจประเมินทั้งในส่วนของตัวหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข  
ที่สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เสนอแก้ไขไว้แล้ว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมก ารอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
ตามท่ีกรรมการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์แนะน าไว้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  เติมวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประเด็นข้อเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมินนั้น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ก าหนดแนวทางแก้ไขแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 (1) การปรับจ านวนรับนิสิต ปรับแก้ไขเป็น รับปีละ ๓๐ คน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ปีต่อมา
รับเพิ่มเป็นปีละ ๖๐ คน ทั้งนีอ้ยู่ทีดุ่ลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
 (2) ปรับชื่อรายวิชา “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience)” เป็น “การฝึกงานทาง
ห้องปฏิบัติการ (Clinical Laboratory Practice)” 
 (3) ตัดรายวิชา“สหกิจศึกษา”ออก เพราะวิชาดังกล่าวไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสภา
เทคนิคการแพทย์และอาจซ้ าซ้อนกับการฝึกงานในห้องปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์ 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวิชาพ้ืนฐาน 
 (5) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 (6) น าเสนแผนการรับนิสิตและผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) 
 (7) น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณตามแผน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ) 
 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ สรุปไดด้ังนี้ 
(๑) อนุมัติให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
(๒) ตารางที่ ๒.๕ แก้ไขจ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๔ ในปี ๒๕๖๑ จาก “๖๐” เป็น “๓๐”  
(๓) ตารางที่ ๒.๖ แก้ไขจ านวนนิสิตในปี ๒๕๕๗ จาก “๖๐” เป็น “๓๐” ค่าบ ารุงการศึกษา 

ค่าลงทะเบียน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมรายรับ ต้องค านวณใหม่ทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแก้ไขหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้อนุมัติให้
เปิดรับนิสิตประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 ๕ .๑  โ ค ร ง ก า ร เ ต รี ย มค ว า ม พร้ อ ม ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ที่ ตั้ ง ส ร ะ ย า ย โ ส ม  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 



๖ 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณจากงบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสระยายโสมนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิทยาเขต 
สระยายโสมให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนในพ้ืนที่ และจังหวัดใกล้เคียง  
ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิทยาเขตสระยายโสมให้เป็น 
การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เพ่ือเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณจากที่ได้รับอนุมัติ
เดิมเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรีแทน 
 มหาวิทยาลัยน าเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัด
สุพรรณบุรี  เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุมที่  
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือขอปรับรายละเอียดของงบประมาณใหม่
จากงบประมาณเดิมที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ดังแนบ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวท ี กล่าวเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ
ใกล้จะหมดลง และการจัดตั้งวิทยาเขตนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ดังนั้นจึงขอปรับรายละเอียด
ของการขยายระยะเวลาของเงิน ๑๒๐ล้านบาท ออกเป็น ๓ ปี ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดตั้งศูนย์
ก า ร ศึ กษานอกที่ ตั้ ง ก่ อน  โ ดย เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ปี  ๒๕๕๗  - ๒๕๕๙  เมื่ อ โ ค ร งกา ร เ ส ร็ จ สิ้ น จะน า เ สนอ 
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และเพ่ือเปิดขอรับนักศึกษาเข้าเรียน
ในปี  ๒๕๕๙ จึ ง เป็น เหตุ ผล ในการขอปรับ เปลี่ ยน  เนื่ อ งจากจะต้องมี การก่อสร้ า ง อย่ า งต่อ เนื่ อ ง 
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า งบประมาณจ านวน ๑๒๐ 
ล้านบาท  สภามหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติไปแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีความต้องการให้มุ่งประเด็นไปในเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาเดิมจ านวน ๔ สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ ซึ่งรอส าเร็จการศึกษา 
และไม่มีการเปิดรับเพ่ิม แต่จะเป็นการน านักศึกษาไปเสริมแทน เช่น น าไปฝึกปฏิบัติงาน ท าการศึกษา บันทึกข้อมูล
ต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของการด าเนินงานคือ งบประมาณจ านวน ๑๒๐ ล้านบาท จะให้น าไปพัฒนาพ้ืนที่ 
ของสระยายโสมเพ่ือจัดโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ 
ดังนี้ 

(๑) เห็นสมควรให้เริ่มด าเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งคณะเกษตร 
(๒) คณะทรัพยากรธรรมชาติและศิลปศาสตร์ เห็นว่ามีความขัดแย้งกัน   สาขาวิชาที่เปิดต้องมีความ

ใกล้เคียงกัน หากเป็นไปได้ควรพิจารณาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓) ควรพิจารณาถึงความจ าเป็น ความต้องการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในด้านต่างๆ และ 

ความคุ้มค่าในการลงทุน 
(๔) ควรมีการศึกษาและวิจัยเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างรอบด้าน  
(๕) ควรมีการจัดท ารายละเอียดในเรื่องของโครงการจัดตั้งให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
(๖) ควรมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
(๗) ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานให้มีความชัดเจนและครบถ้วนทั้งในส่วนของแผนการด าเนินการใน

ระยะสั้น ระยะยาว และแผนบริหารความเสี่ยง 
 



๗ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ของมหาวิทยาลัย และให้แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

๕.๒ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์ 

สรุปเรื่อง  

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  
สว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อ ๓  
ที่ระบุเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการด าเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา มิใช่สิทธิของผู้ต่อเวลา
ราชการ และในข้อ ๕ (๑)(๒)(๓)(๔)และ (๕(ข)) ที่ระบุคุณสมบัติของผู้ต่อเวลาราชการ รวมทั้งการพิจารณา 
แผนอัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ที่ได้วิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาชีววิทยา   
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาด้วย มีข้อสรุปจากการพิจารณา ดังนี้  

(๑) การต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ เป็นความต้องการของสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเมื่อพิจารณาในด้าน
อัตราก าลัง พบว่า อัตราก าลังในปัจจุบันในสาขาวิชาชีววิทยา มีคณาจารย์จ านวน ๕ คน ซึ่ งนับรวม 
รองศาสตราจารย์ ดร.  วันทนี สว่างอารมณ์ ด้วย และจากการพิจารณาแผนอัตราก าลังปีงบประมาณ  
๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ พบว่า จ านวนอัตราอาจารย์ที่พึงมีของสาขาวิชาชีววิทยา คือ ๑๒ (๑๑.๒๔) อัตรา ดังนั้น จึงมี
ความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมจ านวน ๗ (๖.๒๔) อัตรา โดยจ าแนกเป็นปี พ.ศ.๒๕๕๘,๒๕๕๙,๒๕๖๐,๒๕๖๑ 
จ านวน ๒, ๒, ๒ และ ๑ อัตราตามล าดับ  

(๒) คุณสมบัติของผู้ต่อเวลาราชการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ (๑)(๒)(๓)
(๔) และ (๕(ข))  

ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ มีมติของการประชุมสรุปได้ว่า “เป็นการสมควรที่จะอนุมัติการขอต่อเวลา 
อายุราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ เนื่องจากเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย  
ผู้ขอต่อเวลามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และการต่อเวลาราชการดังกล่าวสอดคล้องกับ 
ความต้องการอัตราก าลังปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการต่อเวลาราชการ ที่จะกระท าในครั้งต่อไป ดังนี้  
(๑) การด าเนินการต่อเวลาราชการ ควรระบุความต้องการไปจากระดับมหาวิทยาลัย โดยให้พิจารณา

จากแผนอัตราก าลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  
(๒) มหาวิ ทยาลั ยควรจั ดท า ฐ านข้ อมู ล ในระดั บส าขาวิ ช า  ซึ่ ง ร ะบุ ข้ อมู ลด้ านจ านวน 

ของผู้เกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณ และควรมีการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปี 



๘ 

 

(๓) ก า ห น ด ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ชั ด เ จ น ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ เ ว ล า ร า ช ก า ร ไ ว้ เ ป็ น ป ฏิ ทิ น 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจากข้อ ๒) มาก าหนดว่า ในแต่ละปีจะมีการต่อเวลาราชการ
หรือไม่ มีสาขาวิชาใดท่ีอยู่ในข่ายที่ต้องต่อเวลาราชการให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ 

(๔) มีข้ อสั ง เกตว่ า  การมี จ านวนอาจารย์ น้ อยมาก อาจส่ งผลต่อคุณภาพในการจั ด 
การเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิต จึงจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติมในสาขาวิชา 
ที่มีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ) 

 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า  
(๑) การด าเนินการขอต่อเวลาอายุราชการในครั้งต่อไปนั้นควรเป็นความต้องการของทาง

มหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดแผนด้านอัตราก าลังของแต่ละคณะ ให้มีความละเอียดรอบคอบเรียบร้อย 
(๒) ในรายการคุณสมบัติตามประกาศ ก.พ.อ ข้อ ๕ (๓) “เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน ๑ ปี” 
รายละเอียดแนบคือใบรับรองแพทย์ แต่ไม่มีเอกสารแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม  
ใ นคร า วต่ อ ไปจึ ง ค ว รมี เ อกส า ร รั บ ร อ ง  เ ช่ น  หลั ก ฐ านกา รปฏิ บั ติ ง า น  ก า ร ท า หน้ า ที่ ผู้ บ ริ ห า ร  
การได้รับรางวัล เป็นต้น 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์ ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

๕.๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สรุปเรื่อง 
 ร อ งศ า สต ร า จ า ร ย์  ด ร . วิ โ ฬฏ ฐ์   วัฒ น า นิ มิ ต กู ล  น า เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม เ รื่ อ ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

(๑) มีคณาจารย์จ านวน ๓ ท่านจัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่  
     (๑.๑) อาจารย์ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์ เสนอขอในสาขาวิชา จุลชีววิทยา 
     (๑.๒) อาจารย์รังสรรค์  บัวทอง   เสนอขอในสาขาวิชา ดนตรีไทย 
     (๑.๓)  อาจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร เสนอขอในสาขาวิชา การเงิน 

(๒) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง ๓ ท่านดังกล่าวในข้อ (๑) ด าเนินการ 
ตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ภายใต้
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ , (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ , (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ 
และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖  โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙)  ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๓) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการ เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมั ติ
แต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

(๓.๑) อาจารย์ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
(๓.๒)  อาจารย์รังสรรค์  บัวทอง  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



๙ 

 

(๓.๓) อาจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม 
(๑) อนุมัติให้อาจารย์ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
(๒) อนุมัติให้อาจารย์รังสรรค์  บัวทอง  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  

บัวทอง  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
(๓) อนุมัติให้อาจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

๕.๔ การเสนอกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือส านักงานอุดมศึกษา ที่ ศธ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๐๘๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๑ ตามเกณฑ์การค านวณแบบใหม่ เพ่ือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนเพ่ือขอกรอบอัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติม ต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยความร่วมมือของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และ
วิทยาเขตสระยายโสม ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด โดยค านึงถึงหลักสูตร 
ที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพซึ่ งมีการก าหนดเกณฑ์สัดส่วนระหว่างคณาจารย์และผู้ เรียน 
มาประกอบการพิจารณาด้วย  

ส าหรับการด าเนินการโดยการวิ เคราะห์กรอบอัตราก าลั งโดยการใช้ภาระงานสอน เป็นฐาน 
ในการค านวณ ซึ่งจะท าให้ได้สารสนเทศด้านอัตราก าลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ในรายการต่อไปนี้ 
(๑)  บุคลากรในปัจจุบัน จ าแนกตามประเภทของบุคลากร (๒) บุคลากรที่พึงมี (๓) อัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติม และ 
(๔) จ าแนกอัตราเพิ่มในข้อ (๓) เป็นรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ป ี๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ดังข้อมูลสรุปจ าแนกเป็นรายคณะ 
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตสระยายโสม รายละเอียดดังแนบ 
 ทั้งนี้ กรอบอัตราก าลังสายวิชาการฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
จ าแนกตามคณะ/สาขาวิชา/ปีงบประมาณ 

๒. ตารางแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอต าแหน่งเพ่ิมใหม่ จ าแนกตามคณะ/
สาขาวิชา/ปีงบประมาณ 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเสนอกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดว้่า 
(๑) อัตราก าลังของบัณฑิตวิทยาลัยที่เสนออัตราก าลังนั้นซ้ าซ้อนกับคณะ เพราะว่าอาจารย์ในแต่

ละคณะมีส่วนมาช่วยสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการตั้งอัตราก าลังตรงนี้อาจมีปัญหาเรื่องความ
ซ้ าซ้อน และอาจเกิดปัญหาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาชีพครู และบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจึงจะสามารถขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 



๑๐ 

 

(๒) บุคลากรสายวิชาการของแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในกรอบอัตราก าลังอาจมีศักยภาพไม่ตรงกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรพิจารณาการศึกษาต่อของอาจารย์ให้ตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ กรอบอัตราก าลังสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 รวมจ านวน 610 
อัตรา 

 

๕.๕ การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
รองศาสตราจารย์  ดร. วิ โฬฏฐ์   วัฒนานิ มิตกูล  น า เสนอที่ประชุมว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้บริหารจัดการด้านการเงินที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มติที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นชอบให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยในกรณีที่บางสาขาวิชา มีความจ าเป็นต้องเก็บเงิน 
“ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาสาขาวิชา ค่าจัดบริการและสวัสดิการส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี”  
เพ่ิมมากขึ้น ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย และการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นิสิต 
นักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 
เห็นสมควรให้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ แก่นิสิต 
นักศึกษา อย่างไรก็ตามการเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติมเป็นส่วนหนึ่งของ “การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน ส าหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี” จึงส่งผลให้ภาพรวมของการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียนสูงขึ้นด้วย ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นสมควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ส าหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ปรับขึ้นใหม่ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา (เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) ที่เก็บอยู่ใน
อัตราเดิม (ปีการศึกษา ๒๕๕๖) และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) พร้อมร้อยละของ
ส่วนต่างที่เพ่ิมข้ึน 

(๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเรียน ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมพิ เศษเพ่ือ
พัฒนาสาขา ค่าจัดบริการและสวัสดิการ ส าหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การขึ้นค่าธรรมเนียม 
ของแต่ละสาขาวิชาไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ทราบว่าเกณฑ์ในการค านวณเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงควรน าเสนอเกณฑ์ในการ
ค านวณด้วย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 
 



๑๑ 

 

๕.๖ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม ขอถอนวาระโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน จะน าเรื่องดังกล่าวไปประชุมกับ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายละเอียดให้ชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 
 เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๖.๒ การแต่งตั้ง ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  เทพเรณู สอบถามที่ประชุมว่า ดร.บุญลือ ทองอยู่ ได้รับการเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เพราะเหตุใดจึงยังไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้  

รองศาสตราจารย์  ดร.ศิ โรจน์  ผลพันธิน  แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า  ในการขอเสนอแต่ งตั้ ง  
ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากครั้งแรกมหาวิทยาลัยได้น าส่ง
เอกสารไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ครบ เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเอกสารไปให้ครบ  
ก็เกิดปัญหาเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่กระบวนการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องรอผู้รับสนองพระบรมราชโองการก่อน จึงท าให้
กระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.บุญลือ ทองอยู่ ล่าช้าไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

๖.๓ การสรรหาอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ศรี มงคล  เทพเ รณู  สอบถามที่ ป ร ะชุ ม ว่ า  ขณะนี้ ร องศาสตราจารย์  

ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน จะครบวาระรักษาการอธิการบดีแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการสรรหาอธิการบดี 
คนใหมห่รือไม ่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเตรียมการสรรหาอธิการบดี 
คนใหม่นั้น ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีการได้ พิจารณากรณี เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ ได้รับการสรรหา 
ให้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาลงนามและส่งเรื่องไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ื อน าส่งเรื่อง
กลับมายังมหาวิทยาลัย หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสาร จึงจะสามารถด าเนินการสรรหาอธิการบดีต่อไปได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 



๑๒ 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


