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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ 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 เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี 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 วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ศักดา   เซะวิเศษ         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางมรกต   ภู่ทอง          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางจันทร์จิรา   ภระกูลสุขสถิตย์         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๖. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๐. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ และสาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากมีนิสิตได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ดนตรี ๒ รายการ ดังนี้  

(1) เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 6 คน ได้เข้าร่วมการประกวดการขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีระดับชาติ จัดโดยมูลนิธิ  
5 ธันวามหาราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

(2) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 นิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้เข้าร่วมการประกวดสายเลือดใหม่คนพันธุ์บาว ในรายการประกวด Bao Young Blood ทางช่อง 1 
เวิร์คพอยท์ ได้รับรางวัลสุดยอดแชมป์ระดับประเทศ  

จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา 
นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงดังกล่าว 
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
16  เมษายน พ.ศ.2558  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 13 วาระที่ 5.7 ข้อ (2) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ
ท้ายย่อหน้า “และควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเทียบเคียงตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือพัฒนาสาขาวิชาค่าจัดบริการและสวัสดิการส าหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”  

 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ตามท่ีได้มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วันและมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1205/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
 

4.2 ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และมีค าสั่งที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี นั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างต่อเนื่อง และตามความในมาตรา  ๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยการเสนอของอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา 
ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

  4.3 ร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่  
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้ง 
รองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1205/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะ
บุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงสั่งการเรื่องการปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและ
หน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 4.4 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน  
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 
เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า  
ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 
  ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้ 
  (1) ควรรายงานโดยมีการเปรียบเทียบที่แสดงนัยยะส าคัญและรายละเอียดความเคลื่อนไหวทาง
การเงินในรอบ 6 เดือน ระหว่างปีงบประมาณเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้จ่ายงบประมาณ  

 (2) การที่มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรน้อยเกินไป ควรมีการลงทุนเพ่ือการศึกษา
และงานวิจัยให้เพิ่มข้ึน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการเงินรอบ 6 เดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2558 
 

 4.5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายกองนโยบายและแผนจัดท ารายงานติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และ
กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาส
ที่  2 ประเภทงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เรียบร้อย แล้ว และได้น าส่งรายงานดังกล่าว  
เพ่ือประกอบการพิจารณาบริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ารายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 
  ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้ 
  (1) มหาวิทยาลัยควรแสดงรายละเอียดของข้อมูลให้ชัดเจน  

(2) เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณควรมีเอกสารประกอบการน าเสนอในวาระการประชุม  เพ่ือให้ 
สภามหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้  



๕ 

 

(3) ควรเร่งให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว เพ่ือป้องกันการตัดงบประมาณในไตรมาสที่ 3 โดยน า
เงินไปพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า เช่น ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
   

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

  4.6 การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจน 
วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558   
  ส าหรับการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือ
ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นคู่มือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 
  ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้ 

 (1) ในเอกสารหน้า 9 ยุทธวิธีที่ 1 เร่งรัดระบบพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยนั้น ระดับ 5 คืออะไร 
หากต้องการระดับ 5 ควรท าอย่างไร ผู้น าเสนอชี้แจงว่าการก าหนดตัวชี้วัดและระดับเป้าหมายที่ก าหนดเป็นตัวเลข 5 
น ามาจากแผนกลยุทธ์ซึ่งเกิดมาจากการน าตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดรายละเอียดว่าการประเมินในตัวชี้วัดที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์
ตามท่ีแผนกลยุทธ์ก าหนดไว้ 
  (2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นการแต่งตั้งโดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีหน้าที่ประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ จึงควรรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบว่าผลงานที่ได้ด าเนินการนั้น
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ไม่ควรรายงานเช่นเดียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 
 

4.7 การเลือกรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 
2558 ได้ด าเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต และมหาวิทยาลัย 
ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤษภาคม 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเลือกรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน และมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดีจึงเสนอแต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์   ฟุ้งขจร เป็นรองอธิการบดี เ พ่ิมเติม ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็น และความเหมาะสมจากแบบประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัลย์  ฟุ้งขจร ที่แนบมาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร เป็นรองอธิการบดีเพ่ิมเติม 
 

มติที่ประชุม     อนุมัตแิต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร เป็นรองอธิการบดี 
 

5.2 การคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่  
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจากสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ ได้ระบุว่า 
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีนายกสภามหาวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว และในสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ ได้ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 
 



๗ 

 

 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
 (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก
จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวน  
สองคน 
 (๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวนสี่คน 
 ให้รองอธิการบดีที่มิใช่กรรมการ ตาม (๒) เป็นเลขานุการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่นายก
สภามหาวิทยาลัยจะครบวาระ หรือหลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี และ
ในกรณีที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งไประหว่างที่การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่
แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะเสร็จสิ้น” 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายก  
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และเห็นชอบร่างก าหนดขั้นตอนการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1) ดร.บุญลือ  ทองอยู่    ประธานกรรมการ 

(2) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  กรรมการ 
(3) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  กรรมการ 
(4) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 

  (5) นายวรพงษ์  วรรณศิริ    กรรมการ 
  (6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการ 

(7) อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  กรรมการ 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม กรรมการ 
(9) อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 

  

  5.3 การคัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
สามปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 และจากสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 
16 ได้ระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท รงคุณวุฒิจ านวน 
11 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ



๘ 

 

การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ตามที่  
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และจากสาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 “...ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดีหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก  

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
ให้รองอธิการบดีที่ไม่ใช่กรรมการตาม (2) เป็นเลขานุการ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก
ต าแหน่งภายในเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี” 

  

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 และเห็นชอบร่างก าหนดขั้นตอนการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา  เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  กรรมการ 
(3) อาจารย์วิกรม  ศุขธณี     กรรมการ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร   เลขานุการ 

 

  5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2558) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
 (๑) น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2557  
 (๒) น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ.2557 มีมติให้แก้ไข 
 (3) น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕7 มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง 



๙ 

 

 (4) น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  11/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่  20 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕7 มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง  

(5) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม  
พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

(1) มีประเด็นเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้แก้ไขให้ไม่ต้อง
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมหาวิทยาลัยมีข้อมูลว่าเกณฑ์ของการตรวจประเมินคุณภาพไม่มีการประเมิน  
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ด้วยภารกิจของการท างานในเชิงหลักสูตรพบว่า  เมื่อด าเนินการใช้หลักสูตร
แล้วมีการประเมินหลักสูตรในรายงานผลการใช้หลักสูตรคือ มคอ.7 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระบุให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมเป็นผู้จัดท าเอกสาร และแม้ว่าในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไว้ แต่มีรายละเอียดระบุส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีไว้ด้วย จึงรับไปตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้ง 

(2) หน้า 75 ควรแก้ไข “ตัวบ่งชี้การด าเนินผลงาน” บางข้อยังไมส่ามารถด าเนินการได้  
(3) หน้า 36 ควรแก้ไขค าอธิบายรายวิชาของวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปให้สมบูรณ์ 
(4) หน้า 45 ควรแก้ไขคุณวุฒิการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ อ่อนตา ค าว่า “College in 

India” แก้ไขเป็น “College, India” 
(5) มีประเด็นสอบถามในหน้า 85 ด้านประสบการณ์อ่ืนๆของอาจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์  

ว่าตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือไม่ 
(6) นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์  เป็นอาจารย์พิเศษและพนักงานราชการสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ า
เท่านั้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5.5  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

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 านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์  
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 



๑๐ 

 

 (3) สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (2) สาขาวิชาชีววิทยา 
และ (3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
 
  มหาว ิทยาล ัยน า เสนอการขอเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดในหลักส ูตรของสาขาว ิชาต ่างๆ  
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบการขอเปลี ่ยนแปลงและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั ้งที่ 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่สมควรของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควร
อนุมัตใิหเ้ปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชาตามท่ีเสนอมา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้  
(1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(2) สาขาวิชาชีววิทยา 
(3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
 

5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558   
สรุปเรื่อง 
 (1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มบส. น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่          
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 
พ.ศ.2558 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของสาขาวิชาในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 (2) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ประกาศ 
ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระบุในข้อ 7 “ในการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะ
หนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน และกรรมการอ่ืน 
ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร”     

มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558” ตาม
สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น  
การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  (1) มีประเด็นเรื่องเอกสารประกอบการน าเสนอวาระการประชุมควรมีความสมบูรณ์และมีที่มาชัดเจน 

(2) การพิจารณาต่ออายุราชการมีขั้นตอนตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 4 ซึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
โดยความชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี  ซึ่งการต่ออายุราชการนั้นมิใช่ความต้องการ



๑๑ 

 

ของบุคคลแต่เป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนอัตราก าลังตามข้อ 4 ก่อน จึงน า
รายละเอียดข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่ งตั้ ง  คณะกรรมการเ พ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 

(1) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา           รองประธานกรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการ 
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม   กรรมการ 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

 

  5.7 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง 
ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ 
ในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 
2558 ได้มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตรวจสอบว่าเคยมีการถวายปริญญาดังกล่าวแล้วหรือไม่ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าค ากล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและรวบรวมเอกสารทั้งหมดส าหรับ
การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน าเสนอเรื่องการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิ ตติมศักดิ์ 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
(1) การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ต้องอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีไม่มี

อ านาจลงมติอนุมัติปริญญาดังกล่าวได้ 
(2) เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดในคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อการศึกษาของไทยมาอย่าง

ต่อเนื่องและเพ่ือเป็นการถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงเป็น
นักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย จึงเห็นสมควรอนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

(3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัฏฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยธรรมเนียมจะไม่มีการพิจารณาอนุมัติปริญญาดุษฎีบัฏฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลอ่ืนอีก 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.55 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม



๑๓ 

 

 


