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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 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.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 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.สุจริต เพียรชอบ ติดราชการ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์   ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒.  อาจารย์สุพัตรา   วิไลลักษณ์         ผู้บันทึกการประชุม 
๓.  อาจารย์อภิญญา   สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 
๔.  นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

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

ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-document) 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบ E-document ผ่านการใช้งาน Tablet ควรมีการจัดเก็บกฎหมายและข้อมูลเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเอกสารระเบียบวาระการประชุมบันทึกลงใน 
Tablet เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน และมอบ Tablet ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยน ากลับไปศึกษาวิธีการ 
ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ การแต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะด้านของสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ การควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่มีความหลากหลาย แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย 
ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการประชุมแต่ละครั้ง 
โดยเฉพาะผู้ เชี่ยวชาญด้านการเงินและงบประมาณ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยสามารถ แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้จ านวน 11 ท่าน ไม่สามารถแต่งตั้งอีกได้ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นที่ปรึกษา 
ให้ค าปรึกษาเป็นครั้งคราว เพ่ือให้ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 
ให้ค าแนะน าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

มติที่ประชุม รับทราบและเสนอแนะว่าควรมีการจัดท า TOR (Term of Reference) ก่อน โดยจะกระท าได้
เมื่อมีอธิการบดีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว 
 
 



๓ 

 

๑.๓ การศึกษาดูงาน การประชุม การอบรมเพิ่มเติมความรู้ 
ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความรู้ทั้งในด้านการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยและด้านการ
บริหารมหาวิทยาลัยแตกต่างกันออกไป การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนากิจการสภา
มหาวิทยาลัย สามารถศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาภายในประเทศ เช่น สถาบันคลังสมอง
แห่งชาติมีการจัดอบรมในระยะสั้นและระยะยาว เรื่องธรรมาภิบาลซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศเป็น
ผู้บรรยาย และการประชุมร่วม 4 สภามหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 
มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จัดที่เมืองทองธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาหลายท่านได้เข้าร่วมเช่นกัน การศึกษาในต่างประเทศ โดยการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
เช่น ยุโรป อเมริกา ที่มีการบริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัยที่ดี ใช้ระยะเวลา 5 วัน แบ่งออกเป็น 3 วันแรก 
เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงาน ต่อมาเป็นการประชุมระดมสมองของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และวันสุดท้ายเป็นการชมสถานที่ จะท าให้ได้ข้อมูลหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารสภามหาวิทยาลัย  
การอุดมศึกษา และหลักสูตร เป็นต้น     
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เลขานุการฯ  น า เสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิจ ารณารายงานการประชุ มครั้ งที่  3/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วมีการแก้ไขดังนี้ 

(1) หน้า 6 วาระที่ 3.1 ในส่วนของการพิจารณา จากค าว่า “ค านวณค่า FIES” แก้ไขเป็น 
“ค านวณค่า FTES” 

(2) หน้า 7 วาระท่ี 3.2 ในส่วนของมติท่ีประชุมให้เพ่ิมเติมส่วนท้ายของมติที่ประชุม ดังนี้ “และ
ให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง” 

(3) หน้า 10 วาระที่ 5.1 ในส่วนของมติที่ประชุมให้เพ่ิมเติมส่วนท้ายของมติที่ประชุมดังนี้ 
“และให้แต่งตั้งคณะท างานและด าเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อ  
สภามหาวิทยาลัย” 

(4) หน้า 13 วาระท่ี 5.4 แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(4.1) ในส่วนของการพิจารณา ใน (1) นั้น มีข้อมูลไม่ครบถ้วน จากข้อความ “อาจเกิด

ปัญหาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพครูและบัณฑิตวิทยาลัย” ควรเพ่ิมเติม
ข้อความให้มีความสมบูรณ์เป็น “อัตราก าลังของบัณฑิตวิทยาลัยที่เสนออัตราก าลังนั้นซ้ าซ้อนกับคณะ เพราะว่า
อาจารย์ในแต่ละคณะมีส่วนมาช่วยสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการตั้งอัตราก าลังตรงนี้อาจมี
ปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อน และอาจเกิดปัญหาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาชีพครู และบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจึงจะสามารถ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้” 



๔ 

 

(4.2) ในส่วนของมติที่ประชุม ให้เพ่ิมเติมตัวเลขและรายละเอียดของการอนุมัติให้
ครบถ้วนชัดเจน โดยแก้ไขเป็น “อนุมัติ กรอบอัตราก าลังสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2561 
โดยมีกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 รวมจ านวน 610 อัตรา" 

(5) หน้า 13 วาระท่ี 5.5 ในส่วนของมติที่ประชุม ให้เพ่ิมเติมตัวเลขและรายละเอียดให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยแก้ไขเป็น “อนุมัติ การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2557” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๗ ตามที่ได้มีการแก้ไขข้อ (1) ข้อ (2) ข้อ (3) ข้อ (4) 
และข้อ (5) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

  ไม่มี 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2561 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ 0509(5).6/ว1086 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 เพื่อ สกอ. จะใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนเพ่ือขอกรอบอัตราก าลังใหม่เพ่ิมเติม ต่อไป 

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆจัดส่งรายชื่อ
คณะท างานและได้แต่งตั้งคณะท างานตามค าสั่งที่ 690/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ากรอบอัตราก าลัง
สายสนับสนุน ระยะสี่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 และได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 
2557 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ด้านการวิเคราะห์ภาระงานมาให้ความรู้และแนวทางในการวิเคราะห์ภาระงาน 

ส าหรับการด าเนินงานได้วิเคราะห์ภาระงาน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ภาระงานตามที่ สกอ. 
ก าหนด ทั้งนี้แผนอัตราก าลังสายสนับสนุนฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ต่อไปนี้ 

(1) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง (สายสนับสนุน) 
(2) กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมี 
(3) อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ 
(4) การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการก าหนดต าแหน่งบุคลากร 

  (5) การวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานต่างๆ 
 



๕ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กล่าวเพ่ิมเติมว่ามีเอกสารประกอบวาระการประชุม 
มีสองส่วน ได้แก่ในเล่มระเบียบวาระการประชุม หน้า 23-27 และเอกสารนอกเล่มคือการวิเคราะห์ภาระงานและ
การสรุปโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับส่วนงานของมหาวิทยาลัย คือจัดตั้งกอง 2 กอง 
และหน่วยงานในระดับส านัก โดยจัดตั้งคณะกรรมการในแต่ละหน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือตั้งกรอบใน
การท างาน 2 ส่วน 1) คือ การน าอุปกรณ์ไอทีมาใช้เพ่ือลดขั้นตอนการท างานของบุคลากร เมื่อภาระงานซ้ าซ้อน
จะถูกพิจารณาตัด โดยเน้นการจ้างเหมาบริการมากกว่าการจัดตั้งอัตราก าลัง 2) อัตราส่วนระหว่างสายงานวิชาการ
กับสายสนับสนุนคือ 1 ต่อ 0.5 และน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 โดยกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมี ประจ าปีงบประมาณ 
2558-2561 จ านวนที่ต้องการเพิ่มรวมแล้ว 212 คน 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
(1) ไม่มีส านักวิชาการ จึงท าให้ไม่มีความชัดเจนเรื่องการพัฒนาคณาจารย์ การพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนต าราวิชาการ เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลในสายงานทั้งหมด  ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้ชี้แจงว่างานวิชาการได้ระบุในงานของทุกคณะแล้ว 

(2) กองพัฒนานิสิตนักศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี และส านักกิจการนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็น
งานพัฒนานิสิตนักศึกษาเช่นเดียวกัน มีการท างานซ้ าซ้อนกันหรือไม่  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าการที่กองพัฒนา
นิสิตนักศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือให้ข้าราชการสามารถขึ้นสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการกองได้ 
แต่โดยทางปฏิบัติส านักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแล 

(3) กรอบอัตราก าลังบุคลากรควรมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ซึ่งต้องท าการวางโครงสร้างระยะยาวต่อไปในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าการท ากรอบอัตราก าลังต้องก าหนด
ในแผนกลยุทธ์ด้วย 

(4) หน่วยงานในสังกัดอธิการบดี ฝ่ายยานพาหนะยุบรวมกับกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีภาระงานหลากหลาย จึงเห็นควรตั้งกองยานพาหนะ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมี 
กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนที่พึงมีประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 จ านวน 481 อัตรา 
 

๕.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์  ดร. วิโฬฏฐ์   วัฒนานิ มิตกูล  น าเสนอที่ประชุม เรื่ องการแต่งตั้ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

(๑) มีคณาจารย์จ านวน 2 ท่านจัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่  
   (๑.๑) อาจารย์ ดร.นภาพร  แก้วดวงดี เสนอขอในสาขาวิชา ชีววิทยา 
   (1.2) อาจารย์วรพันธ์      บุญชัย เสนอขอในสาขาวิชา ชีววิทยา 

(2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง 2 ท่านดังกล่าวในข้อ (๑) 
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๔ ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ , (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ , 



๖ 

 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖  โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙)  ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(3) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการ เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ในการประชุมครั้งนี้ ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ วันที่ 17 เมษายน ๒๕๕๗ ดังนี้ 

(๓.๑) อาจารย์ ดร.นภาพร แก้วดวงดี พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๖ 
(๓.๒) อาจารย์วรพันธ์ บุญชัย พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๖ 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า ในระเบียบวาระการประชุมหน้าที่ 19 
ข้อ 2 ควรมีการแก้ไขเป็น “เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการได้น าผลการประเมินดังกล่าวเข้าสู่
ที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557  เพ่ือเสนอให้สภาวิชาการ
รับทราบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ต่อไป” 
 

มติที่ประชุม 
(1) อนุมัติ ให้อาจารย์  ดร.นภาพร แก้วดวงดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นภาพร แก้วดวงดี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2556  
(2) อนุมัติให้อาจารย์วรพันธ์ บุญชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์ บุญชัย 

ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 26 กันยายน 2556 
 

๕.3 ผลการประเมินผลงานวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 

สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล น าเสนอที่ประชุมเรื่องผลการประเมินผลงาน
วิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร เธียรหิรัญ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์  

(2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ดังกล่าวในข้อ 1 ด าเนินการตามสาระ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556  โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจ 
ตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระส าคัญใน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ภายหลังจาก
ด าเนินการแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานของผู้เสนอตังกล่าวไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารลับ) 



๗ 

 

(4 )มหาวิทยาลั ยน าผลการด า เนินการดั งกล่ าวข้า งต้น  เข้ าสู่ การ พิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 17 เมษายน 2557  

 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า 
(1) ควรสรุปเรื่องการด าเนินการ และควรกล่าวถึงหลักเกณฑ์ว่าได้มีการด าเนินการอย่างไรตามที่

ได้น าเสนอมา  
  (2) ควรมีการกล่าวถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานของผู้เสนอขอ
ดังกล่าวแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ เพราะทั้งการวิจัยและต ารานั้นจะต้องได้ในระดับดีมาก แล้วก็ควรมีการวงเล็บ 
เพ่ือให้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่เป็นเอกสารลับ 
  (3) ควรมีการกล่าวถึงการพิจารณาว่า ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
แล้วทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเป็นเอกฉันท์ว่าผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ สกอ. 
  (4) ตามระเบียบ สกอ. เมื่อสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติว่าไม่อนุมัติต าแหน่งนั้น  ผู้เสนอขอมีสิทธิ์
อุทธรณ์ได้ โดยให้จัดท าหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงสภามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยจะ
ส่งเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และน าเข้าที่ประชุมว่า ได้มีการอุทธรณ์ ในกรณีที่
มีการอุทธรณ์มาตามระเบียบต้องส่งให้ผู้ตรวจชุดเดิมพิจารณาก่อน และหากมีการอุทธรณ์ครั้งที่ 2 สามารถเปลี่ยน
ชุดคณะกรรมการพิจารณาได้ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสรุปไว้ว่า ผลงานวิชาการมีคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. 
 

๕.4 ขออนุมัติการแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สรุปเรื่อง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง2556) ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์
มาตรฐานจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา น าเสนอโดยคณะครุศาสตร์  

2. ส านั กส่ ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน  จั ดส่ ง เ รื่ อง ไปยั งส านั ก งาน เลขาธิ การ                     
คุรุสภา เพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง2556) 

3. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  มีหนังสือที่ ศธ 5102.1/1085  ลงวันที่  24 มีนาคม 2557  
เรื่อง “แจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพ่ือพิจารณาการจัดการเรียน
การสอน” โดยแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆบางส่วน และให้น าผลการแก้ไขดังกล่าว น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไข จากนั้นให้จัดส่งให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 30 วัน (ครบ
ก าหนดวันที่ 24 เมษายน 2557) 

4. คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๕๖) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานจากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และตามข้อเสนอแนะจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่าคณะครุศาสตร์ได้พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เสนอต่อส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีหนังสือตอบกลับให้มีการ
ด าเนินการแก้ไขในส่วนของรายวิชาที่ขาดไป เพ่ิมเติมสาระและค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมในแต่ละมาตรฐาน 
เนื่องจากโครงสร้างของหลักสูตร ขาดรายวิชาการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน จึงแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างเดิม 



๘ 

 

36 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต โดยเพ่ิมรายวิชา “ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพระหว่างเรียน” 3 หน่วยกิต แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ โดยเพ่ิมเติมสาระค าอธิบายรายวิชา คือ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ มาตรฐานถัดไป คือ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิชาที่แก้ไขคือ “การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” สาระที่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน ใน
ส่วนของการจัดการรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมในส่วนของทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ วิชาถัดไปที่แก้ไขคือ รายวิชา “การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา” แก้ไขเป็น “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดยแก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหม่ เป็นหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบัติการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินและปรับปรุงการแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ความรู้ในการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และมีการแก้ไขค าอธิบายรายวิชา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”  
เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาในส่วนของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติม  

 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปได้ว่า 
เห็นชอบตามที่คุ รุ สภาส่ งกลับมาให้แก้ ไข แต่มีข้อสั ง เกตเกี่ ยวกับชื่ อภาษาไทยและ 

ชื่อภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้น าส่งข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยกลับไปยังคุรุสภา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง2556) 
ตามท่ีส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบให้ปรับปรุงแก้ไข 
 

๕.5 (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง  
  มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้การ
ด าเนินการตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ จึงได้ด าเนินการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 เพ่ือสิทธิประโยชน์และการด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ 
  มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ในวันจันทร์ที่ 
17 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งอธิการบดีมีความเห็นว่าสาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยมีมติยืนตามระเบียบเดิม และอธิการบดีได้พิจารณาแล้วมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการด้าน
กฎหมายจึงได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยอีกร่างหนึ่งเพ่ือน าร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่  17 เมษายน พ.ศ.2557 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ) 



๙ 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เดิมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555  
มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการที่จะจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับแก้ไขใหม่  โดยมอบให้คณะกรรมการกฎหมายพิจารณา  
เมื่ อคณะกรรมการฝ่ ายกฎหมายได้ พิ จารณาแล้ ว  ได้ น า เสนอ ร่ า งข้ อบั งคับมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยหนึ่งฉบับ และฉบับ
ที่ 2 ซึ่งมีตัวแดงเป็นฉบับทีข่อแก้ไขเพ่ิมเติม 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย 
มีข้อบกพร่องหลายประการที่อาจขัดต่อกฎหมาย คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงปัญหา
ของทางมหาวิทยาลัยและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมอบคณะกรรมการด้านกฏหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือจัดท ารายละเอียด 
ให้ชัดเจน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/๒๕๕๗ 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑4 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา 9.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

๖.๒ เทศกาลสงกรานต์ 
เลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานต์ ทางมหาวิทยาลัย

ขอมอบพวงมาลัยดอกมะลิเพ่ือเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.45 น. 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


