
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม 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.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๖. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๘. นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ   
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส เติมวงศ ์  ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัศมี ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ปัทมา วัฒนพานิช 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 ๐๙.๓๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

  ไม่มี 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จหรือไม่เกิน  
๑๘๐ วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่นั้น 
 



๓ 

 

เนื ่อ ง จากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ผู ้ร ักษาร าชการแทนอธ ิกา รบด ีของรอง ศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน จะครบ ๑๘๐ วัน ในวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และตามความในมาตรา ๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ตามความ ในวรรคหนึ่ ง  หรื อมี แต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการ ได้  ห รื อ ไม่ มี ผู้ ด า ร งต าแหน่ ง อธิ กา รบดี  
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่ ง เป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี  
แตไ่ม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
 

การพิจารณา ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน ๓ ราย ได้แก่   

(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล    
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 
ไม่รับการเสนอชื่อดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ 
หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้งรองอธิการบดีตามการแนะน าของอธิการบดี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

๕.๒ การจัดท ารายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภาวิชาการในคราวประชุม ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๗ วันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และ 
ในครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ให้นโยบายในการจัดท ารายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้ก าหนดรายชื่อสาขาวิชาในลักษณะ 
เป็นสาขาวิชาหลัก และไม่จ าเป็นต้องลงลึกในสาขาวิชาย่อยมากเกินไป เพ่ือประโยชน์ในการต่อยอดการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหาสาระของผลงานที่ท าได้กว้างขวางหลากหลาย ขึ ้น 
และเป็นการง่ายต่อการก าหนดผู ้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน (Readers) โดยให้น ากรอบ 
การขอก าหนดต าแหน่งตาม ISCED ที่ ก.พ.อ. ก าหนดไว้มาก าหนดเป็นขอบเขตในการด าเนินการ  
ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ด าเนินการโดยน าแนวทางที่สภาวิชาการ ให้
นโยบายและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในรายละเอียดต่างๆ ไว้ โดยผนวกกับรายชื่อต าแหน่งทางวิชาการที่มีคณาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ครองอยู่แล้วในปัจจุบัน แล้วรวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อ 
ในขั้นต้น จัดส่งให้คณะเติมเต็มรายชื่อสาขาวิชาตามความจ าเป็น  



๔ 

 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้น าแนวทางที่สภาวิชาการ  
ให้นโยบายไว้มาเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งให้คณะทั้ง ๔ คณะเพ่ิมเติมรายชื่อสาขาวิชาเท่าที่จ าเป็น 
และได้ประมวลเป็นบัญชีรายชื่อสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยกลั่นกรองรายชื่อสาขาวิชา 
ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นออก  และน าเข้าสู่วาระสืบเนื่องในคราวประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสาขาวิชาที่จะจัดตั้งในอนาคต เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป 
   
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 
  (1) ควรจ าแนกรายชื่อสาขาวิชา ฯ ที่ให้เห็นทั้งในส่วนของกรอบจาก ISCED, คณะ และสาขาวิชา
ที่มีผู้ถือครองอยู่ 
  (2) ให้ค านึงถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แล้วปรับประยุกต์จากธรรมชาติของคณะ 
  (3) ให้เติมรายชื่อสาขาวิชาที่ขาดไปบางส่วน เช่น ด้านการสอนต่างๆ 
  นอกจากนั้นยังได้มีการอภิปรายถึงบางสาขาวิชาที่ไม่สมควรอยู่ในกลุ่มที่ ISCED ก าหนดไว้ เช่น 
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ ISCED จัดไว้ในกลุ่มสาขาวิชา “การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ” เป็นต้น 
 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ไปทบทวนตามข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุง น าเข้ามาเสนอใหม่อีกครั้ง 
 

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์  

สรุปเรื่อง 
๑) หน่วยงานระดับคณะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดีและสภาวิชาการ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้  

 ๑.๑) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก จ านวน ๑ ราย คือ นางสุคนธ์  พรพิรุณ 

 ๑.๒) คณะครุศาสตร์ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ศึกษา จ านวน ๑ ราย คือ นางสถาพร  สนทอง 

๒) สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ (๓) “สภาวิชาการมีอ านาจ 
และหน้าที่พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา  
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกสรร 
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และจัดอันดับตามความเหมาะสม โดยให้กระท าเป็นการลับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะ  
ได้รับการเสนอชื่อต่อไปยังสภามหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มี
มติ” ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียดของบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  

 



๕ 

 

๒.๑) นางสุคนธ์ พรพิรุณ สมควรได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
๒.๒) นางสถาพร สนทอง สมควรได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

          สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  
 

การพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียดของบุคคลผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และมีมติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 

๑) นางสุคนธ์   พรพิรุณ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
๒) นางสถาพร  สนทอง ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิ ชาดนตรีตะวันตก แก่  
นางสุคนธ์  พรพิรุณ และ ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา แก่  
นางสถาพร สนทอง 
 

๕ .๔ ขออนุ มัติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
๑) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  

วาระที่ ๔.๑ การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)  
ตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งที่ประชุมมีมติ รับทราบการแก้ไขหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ อนุมัติให้เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๒) สภาเทคนิคการแพทย์ มีหนังสือที่ สทนพ.๑๑.๐๓๘/๒๕๕๗ ลว. ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบัน แจ้งสาระส าคัญว่า ให้การรับรองหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นเวลา ๕ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  
และให้การรับรองความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เปิดด าเนินการสอนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

๓) มหาวิทยาลัยได้น าเสนอผลการรับรองของสภาเทคนิคการแพทย์ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทคนิค
การแพทย์ได้รับรองความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาในการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว ประกอบกับ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว จึงควรเสนอขอทบทวนต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในภาคเรียน  
ที่ ๑/๒๕๕๗ 

 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา (๓)  
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอน 
ของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเสนอขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีให้เปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยปรับเปลี่ยนเป็นอนุมัติ 
ให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ  



๖ 

 

๑) สภาเทคนิคการแพทย์ ให้การรับ รองความเหมาะสมของสถาบันในการเปิดสอน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มีความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตามการรับรองหลักสูตร
จากสภาเทคนิคการแพทย์ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในภาคเรียน 
ที่ ๑/๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔  
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๖.๒ การสรรหาอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  เทพเรณู  สอบถามที่ประชุมเรื่องการสรรหาอธิการบดี 

ท่านใหม่ และกรณขีอง รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องดังกล่าวขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการขอหารือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรอหนังสือตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๖.๓ การแต่งตั้ง ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู สอบถามที่ประชุมเรื่องของ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ซึ่งได้รับ 

การเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เพราะเหตุใดจึงยังไม่สามารถเข้าร่วม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการเสนอไปตามขั้นตอนแล้ว อยู่ระหว่างการรอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีผู้รับสนอง 
พระบรมราชโองการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


