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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เช้ือแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๔. อาจารย์อภิญญา หนูม ี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ติดราชการ 
๒. นายทนง โชติสรยุทธ์ ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นายพิสิษฐ์ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๕. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การมอบพวงมาลัยแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเน่ืองในโอกาสเทศกาล

สงกรานต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องในวาระดิถีปีใหม่

ไทยและเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอโอกาสกล่าวสวัสดีปีใหม่กับคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย 
มอบพวงมาลัยแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 การแสดงความยนิดีกับ ดร.บุญลือ  ทองอยู่  ซึ่งได้รับการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องในวาระโอกาส 
อันเป็นมงคล ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยร่วมแสดง
ความยินดีกับ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

1.3 การแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้ังแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว เลขานุการ  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์    
ผลพันธิน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 
25 มีนาคม 2559  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
17 มีนาคม พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  3.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. นายวรพงษ์   วรรณศิริ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี   รองประธานกรรมการ 
3. นายฉัตรชัย   จรูญพงศ์  กรรมการ 
4. นายอาทร    ทองสวัสดิ์  กรรมการ 
5. นายศิลปชัย   หอมทรัพย์  กรรมการ 
6. นายสุภัทร   บุญส่ง   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร   กรรมการ 
8. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
9. นางสาวทัศนีย์  รักรงค์   กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  เลขานุการ 
11.  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
12.  นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13.  นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14.  นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์  เจ้าหน้าที่ 
15.  นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่ 

 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 

  3.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 4/2558 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมตอินุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 โดยให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “5. นายฉัตรชัย  บัวกันต์       กรรมการ”  
 “7. ดร.บุญลือ  ทองอยู่         กรรมการ” 
 “8. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี      กรรมการ” 



๔ 

 

  ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2559 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2558 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 
พ.ศ.2559 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน โดยคณะครุศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการประจ า
คณะและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
(แก้ไข) โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และ
สถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/2559 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 
 2) จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1071/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 
 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน พ.ศ.2559 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 
และสถาบัน (แก้ไข) 
   

  4.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธี 
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน



๕ 

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559   
  ส าหรับการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถือเป็นปีที่สามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการฯได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
21 เมษายน พ.ศ.2559 
  ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นั้น ไม่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินของนิสิตนักศึกษา แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาชุดเดิมได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของนิสิตนักศึกษาในการร่วมประเมินมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงควรมีการ
วิเคราะห์คุณลักษณะหรือผลสัมฤทธ์ิของนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีตัวแปรส าคัญที่สุดคือวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัชุดปัจจุบันจึงได้เพิ่มเติมแบบประเมินนิสิต
นักศึกษาเข้าไปด้วย ทั้งนีค้วรมีการเช่ือมโยงกับผลการประเมินเดิมโดยใช้ค าถามที่มีความสัมพันธ์กัน 

 (2) ควรตรวจสอบทบทวนความถูกต้องในเอกสารแนวทางทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน      
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้แก่   

(1) หน้า 5 “มาตรการ 2. พัฒนาหลักสูตรในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ” ในข้อมูลพื้นฐาน (2558) ร้อยละ 47.22 เหตุใดเป้าหมาย 2559 เหลือเพียงร้อยละ 10 
เท่านั้น และ “ข้อ 4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” มีค่าเฉลี่ยในข้อมูลพื้นฐาน (2558) 
2.62 แต่เป้าหมาย 2559 เพิ่มเป็น 3.51 ท าให้ไม่มีความสอดคล้องกัน 

(2) หน้า 6 “มาตรการ 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรี ยน 
การสอนอย่างเหมาะสม” ในข้อมูลพื้นฐาน (2558) ระดับ 5 แตเ่ป้าหมาย 2559 ลดลงเหลือ 4  

(3) การก าหนดเป้าหมายในปี 2559 แตกต่างจากข้อมูลพื้นฐานป ี2558 เพิ่มข้ึนแบบก้าวกระโดด
ในหลายตัวช้ีวัด ได้แก่ หน้า 7 ยุทธวิธีที่ 2 “ตัวช้ีวัด 1. ผลงานที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปรญิญาเอก” 
จากระดับ 0.4 เป็นระดับ 5.00 และหน้า 9 “ตัวช้ีวัด 1.จ านวนเครือข่ายการท างานวิจัย” จากระดับ 1.00 เป็น
ระดับ 5.00 และหน้า 10 “ตัวช้ีวัด 1.จ านวนโครงการที่น าความรู้และประสบการณ์...” จากร้อยละ 42 เป็นร้อยละ 
70 เป็นต้น 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
(มคจม.) ตามค าสั่งที่ 3413/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบต่อข้อเสนอการ
ช้ีแจงรายละเอียด ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ในวาระที่ 5.40 เรื่อง ขอช้ีแจงรายละเอียดการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
(มคจม.) เพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบัติงาน ด าเนินการรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยใน
มนุษย์ และด าเนินการออกเอกสารเพื่อรบัรอง/ไม่รบัรอง มาตรฐานการวิจยัในมนุษย์ให้แก่โครงการวิจัยส าหรบับคุลากร
ของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) ของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2556 รายละเอียดในส าเนามาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรม  
การวิจัยในคน (มคจค.) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2556 ดังแนบ  
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งรายนามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหน้าที่ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3413/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ                  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
  ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) แล้ว 
มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการท า
แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ ก่อน และในการวิจัยของนิสิตนักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกก็จะต้องผ่านคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  

(2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกัน 
แต่เบื้องต้นทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เริ่มต้นที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน  

(3) ควรปรับปรุงแก้ไขในองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐาน  
ที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด ได้แก่ ด้านการแพทย์ และด้านกฎหมาย เป็นต้น  

(4) คณะกรรมการควรเป็นผู้ที่มีความน่าเช่ือถือแก่ผู้ท าการวิจัย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการ หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากต้องพิจารณาผลงานวิจัยของผู้อื่น 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.4 รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่  
30 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กันยายน พ.ศ.2562 และตามมติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้ก าหนดบรรทัดฐานในการน าเสนอแผนการด าเนินงานตาม
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากด ารงต าแหน่ง และน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี 
  อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ น าเสนอผลการด าเนินงานของคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  
 



๗ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยให้มาน าเสนอแผนการด าเนินงาน
ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งถัดไป 

 

 
4.5 ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการก าหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
 1) มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการยกรา่ง “แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2560 - 2564 เพื่อการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา” จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานส าคัญในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายเชิงคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2) สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ เพื่อประกอบการเสนอแนะ               
แนวทางการก าหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 3) มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายวิชาการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประมวล
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญๆ ดังกล่าว 
 4) ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะต่างๆ วิทยาลัยการดนตรี  
บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองบริหารงาน
บุคคลเพื่อขอรับข้อมูล จากนั้นได้ประมวลข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน าเสนอในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
  (1) จ านวนหลักสูตร จ าแนกตามหน่วยผลิตบัณฑิต 
  (2) จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
  (3) จ านวนนิสิตจ าแนกตาม 1) จ านวนแรกเข้า 2) จ านวนปัจจุบัน 3) สถานะนิสิตปัจจุบัน  
4) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ/ลาออก/ย้ายสาขา 5) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ทั้งนี้การน าเสนอดังกล่าว จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
  ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการก าหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แล้ว 
มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลมาท าเป็นตัวช้ีวัด KPI ได้แก่ จ านวนนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา และจ านวนอาจารย์โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา และจัดท าเป็นร้อยละ  

(2) ด้านอาจารย์ ควรมีการเปรียบเทียบด้านคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกับหลักเกณฑ์ที่ สกอ . 
ได้ก าหนดไว้ ทั้งเกณฑ์ด้านระดับการศึกษา และเกณฑ์ด้านต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางแก่มหาวิทยาลัย 
ในการก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
เพื่อพัฒนาตนเองร่วมกันกับมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการก าหนดเงื่อนไขบังคับแก่อาจารย์ในการ
ท าต าแหน่งวิชาการเพื่อให้การด าเนินการมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และด้านจ านวนอาจารย์ควรจัดท าดัชนี
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนนิสิตนักศึกษาต่ออาจารย์ให้มีความถูกต้องด้วย รวมทั้งจากข้อมูลมีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวนหนึ่ง หากก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อควรมีหมายเหตุช้ีแจง และควรแสดงจ านวน
อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก  

(3) จ านวนรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในแต่ละปีมีความผันผวน
อย่างมาก เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้มีความชัดเจนและ
จัดท าบัญชีจ านวนนิสิตนักศึกษาให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  

(4) ควรน าเสนอข้อมูลจ านวนรับนิสิตใน มคอ .2 โดยแสดงเปรียบเทียบกับจ านวนนิสิตที่รับจริง 
ซึ่งหากจ านวนไม่ตรงกันควรมีการปรับจ านวนรับนิสิตให้ตรงกับใน มคอ.2    

(5) หน้า 38 ข้อมูลด้านหลักสูตร ควรระบุข้อมูลว่าแต่ละหลักสูตรกระจายอยู่ในคณะใดบ้าง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป 



๘ 

 

(6) มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายต่างๆที่ส่งผลต่อจ านวนนิสิตนักศึกษา เช่น  นโยบายผ่อนผัน
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งท าให้นิสิตนักศึกษาขาดการติดต่อและไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูล หรือการที่
มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้นิสิตย้ายสาขาวิชาในช้ันปีที่ 1 รวมทั้งการที่มีนิสิตจ านวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถส ารวจข้อมูลได้ 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าว  

(7) หน้า 42 จ านวนหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรปริญญาตรีจ านวน 24 
หลักสูตร ในขณะที่คณะครุศาสตร์มีจ านวน 16 หลักสูตร แต่เหตุใดทั้งสองคณะจึงมีจ านวนอาจารย์ใกล้เคียงกัน  

(8) การประชุมสภามหาวิทยาลัยควรมีวาระการพิจารณาเชิงนโยบายอย่างน้อย 1 วาระ เพื่อก าหนด
นโยบายหรือมีการระดมความคิดจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย ไปด าเนินการตามนโยบายต่อไป  
เช่น นโยบายในการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ และการพัฒนานิสิตนักศึกษา เป็นต้น โดยให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและ
น าเสนอข้อมูลส าหรับการพิจารณาในวาระเชิงนโยบายดังกล่าว 

(9) ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสถิติเป็นงานประจ า 
เช่น เจ้าหน้าที่ในสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอ านวยการจ านวน 2-3 คน ท าหน้าที่วางแผน ออกแบบ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่งอาจมีการน าเสนอใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เป็นการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร
และสถิติ เพื่อน าเสนอข้อมูลในการบริหาร โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ และ 2) เป็นข้อมูลเชิงประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่
บุคคลทั่วไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 
 1) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
 3) มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและ
การด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ในข้อ 13 “ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้
ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง” 

4) เพื่อให้ประชาคมที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม ในการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ” ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 586/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ ดังนี้ 

 
 



๙ 

 

  (1) จัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   1.1) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
   1.2) ประกาศฯ เรื่อง “รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 

  1.3) ประกาศฯ เรื่อง “รายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  (2) ด าเนินการตามประกาศฯ ในข้อที่ 1 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
   2.1) การให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2559 ตามแบบการเสนอช่ือ  
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดข้ึน ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 1 ราย คือ  
    1) อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรต ิ
   2.2) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
   2.3) การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์และ
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   2.4) การหยั่งเสียงโดยอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   2.5) การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองฯ คือ อาจารย์ทวีศักดิ ์จงประดับเกียรต ิ
   2.6) การให้ผู้ได้รับการกลั่นกรองฯ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕9 ปรากฏว่า อาจารย์ทวีศักดิ ์จงประดับเกียรต ิได้รับการพิจารณาเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5) มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมไดพ้ิจารณาถึงข้ันตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์และความเหมาะสมแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยน าเสนอประวัติของผู้ได้รับต าแหน่งดังกล่าวในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

๕.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอร่างระเบยีบฯว่าด้วยการให้ทุนพฒันาบคุลากร พ.ศ. 
.... เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านกฎหมายฯได้พิจารณา
แล้วเสร็จ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเห็นควรให้มีการปรับแก้ไข
ร่างระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ 
ให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยและน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายดังนี้ 
  (1) ข้อ 11 (7) “จ านวนผู้ที่ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยหรือข้ึนอยู่กับทุนพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่” จ านวนร้อยละ 10 ดังกล่าวอาจเป็นการจ ากัดจ านวนผู้ได้รับทุน 
ซึ่งหากจ านวนเงินในกองทนุบุคลากรมีเพียงพอ ควรเพิ่มจ านวนผู้ได้รับทุนโดยการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร 

(2) ระเบียบฯ ได้ก าหนดอัตราการชดใช้ทุนจ านวน 1 เท่าของจ านวนเงินทุนที่ได้รับ พร้อมก าหนด
อัตราเบี้ยปรับจ านวนร้อยละ 15 ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการรักษาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยต่อไป โดยควร
พิจารณาปรับแก้โดยน าอัตราการชดใช้ทุนจากมหาวิทยาลัยอื่นมาเทียบเคียงเพื่อความเหมาะสม 

(3) ข้อ 25 วรรค 2 “ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพราะเกษียณอายุราชการ                  
ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามข้อ 20” มีความขัดแย้งกับข้อ 23 วรรค 3 ที่ระบุว่า “ถ้าผู้รับทุนมา
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยบางส่วนไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับ
จ านวนเงินทุนที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยพร้อมเบี้ยปรับร้อยละ 15 ของจ านวนเ งินทุนโดยลดลงตามส่วนของ
ระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว” ท าให้ข้อ 20 ข้อ 23 และข้อ 25 มีความขัดแย้งกัน  

(4) ระเบียบฯ มีความแตกต่างระหว่างระเบียบฯ เดิมและระเบียบฯ ใหม่หลายประการ ได้แก่ ข้อ 15 
“ระยะเวลาที่อนุมัติให้ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรคือ ในระดับปริญญาโทไม่เกินสามปีและปริญญาเอกไม่เกินหกปี”  
ตามระเบียบเดิมได้ก าหนดระยะเวลาในระดับปริญญาเอกไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา หรือสามปี และขอขยายเวลาได้  
2 ภาคการศึกษา รวมเป็นสี่ปีเท่านั้น สอดคล้องกับเรื่องอัตราการชดใช้ทุนและเบี้ยปรับตามระเบียบเดิมก าหนดอัตรา 
1.5 เท่า หรือ 2 เท่า ซึ่งบทเฉพาะกาลได้ระบุใน ข้อ 28 ว่า “กรณีผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผล
ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัย” จึงควรมีการปรับให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับสัญญาเดิม 
เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ท าสัญญาตามระเบียบเดิมด้วย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. ....  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สรุปเรื่อง 
 1) อาจารย ์จ านวน 6 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี ้
  1) อาจารย์ขนิษฐา  หทัยสมิทธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
  2) อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย ์ ลอยพิมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  3) อาจารย์ ดร.ชูวิทย ์ รัตนพลแสนย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
  4) อาจารยส์รรพัชญ ์ เจียระนานนท ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
  5) อาจารย์ชนินทร ์  มณีด า  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  6) อาจารยบ์ูรณจิตร  แก้วศรีมล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 4) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 6 ราย ดังนี ้
 1) อาจารย์ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 
 2) อาจารย ์ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 
 3) อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 
 4) อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 
 5) อาจารย์ชนินทร์ มณีด า  เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชานิติศาสตร์) 



๑๒ 

 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
 6) อาจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 
 

การพิจารณา  
   ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้วเห็นสมควร 

(1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ขนิษฐา  หทัยสมิทธ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 
(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 
(3) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 
 
(4) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 
(5) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ชนินทร์  มณีด า  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชานิติศาสตร์  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
(6) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์บูรณจิตร  แก้วศรีมล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 

 

มติท่ีประชุม  (1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ขนิษฐา  หทัยสมิทธ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 
(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 
(3) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 
(4) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 
(5) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ชนินทร์  มณีด า  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชานิติศาสตร์  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
(6) อนมุัติแต่งตั้ง อาจารย์บูรณจิตร  แก้วศรีมล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 

 

 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ



๑๓ 

 

ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
สาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 (3) สาขาวิชา จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ (2) สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
  (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา  2 สาขาวิชา  
(1) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ (2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

ในหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาตามที่เสนอมา  
   

มติท่ีประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร คือ  
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)  
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 5/๒๕๕9  

  เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


