
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ ์  ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

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

ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนิน  
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี     

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้
เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีสรุปได ้ดังนี้ 

1. อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งก าหนดอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ ๑๗ ข้อ โดยสรุปมีการแบ่ง
หน้าที่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ งานประจ า และงานพัฒนามหาวิทยาลัย 

        ๑.๑ งานประจ า ได้แก่  (๑) การพิจารณาลงมติ ให้ความเห็นชอบ เช่น  
การอนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรต่างๆ การพิจารณาและรับรองหลักสูตรการศึกษา การออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นต้น (๒) พิจารณาเสนอเรื่องเ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งและถอดถอน นายก 
สภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รวมทั้งการแต่งตั้งและ 
ถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นต้น  

 ๑.๒ งานพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ (๑) การก าหนดนโยบาย และอนุมัติ
แผนพัฒนา (๒) การก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ การตรวจสอบ  
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือท ากิจการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง (๔) การจัดตั้ง รวม ยุบ หรือการเริ่มหน่วยงานต่างๆ (๕) การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ  

2. อ านาจและหน้าที่ของอธิการบดี ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนเช่นกัน ได้แก่ งานประจ า และงานพัฒนามหาวิทยาลัย  

 ๒.๑ งานประจ า ได้แก่ (๑) การบริหารกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ (๒) การควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ รวมไปถึงสถานที่และ



๓ 

 

ทรัพย์สิน (๓) การรักษาระเบียบ จรรยาบรรณ และมารยาทของข้าราชการในมหาวิทยาลัย  (๔) การเป็นผู้แทนใน
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย (๕) การน าเสนอรายงานประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย 

๒.๒ งานพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ (๑) การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย (๒) การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ การพิจารณาและอนุมัติหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาในการจัดท า

หลักสูตร การพิจารณา และอนุมัติหลักสูตร จึงมีข้อเสนอแนะว่าเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการพิจารณาหลักสูตร 
จึงควรให้ผู้ เชี่ยวชาญจากสภามหาวิทยาลัย ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ ศาสตราจารย์  
ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นผู้พิจารณาหลักสูตรเบื้องต้น  

ที่ประชุมพิจารณาและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า ก่อนน าหลักสูตรเข้าสู่  
สภาวิชาการ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าวขึ้นตามความเหมาะสม และเห็นควรให้มีการจัดท าเป็นวาระทักท้วง อย่างไรก็ตามเห็นควร
มอบใหอ้ธิการบดีน าเรื่องดังกล่าวไปจัดท ากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องการพิจารณา และอนุมัติหลักสูตรให้เป็นระบบ 
และมีคุณภาพมากขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายอธิการบดีน าเรื่องการพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรไปจัดท ากลไก 
การแก้ไขปัญหาเรื่องการพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
 

1.3 การน าเสนอคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการศึกษาก่อนเริ่มการประชุม     
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้คณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยได้รับความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องราวด้านการศึกษา  ดังนั้น ในคราวประชุมครั้งถัดไป
ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จะมีการน าคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการศึกษามาเปิด 
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับชมเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 

  4.1 รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
สภามหาวิทยาลัยได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย  ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  
ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  โดยติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน และรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะท างานและ
จัดประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  รวมทั้งการเข้าตรวจเยี่ยม
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 15 หน่วยงาน  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  
และสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2557  วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอที่ประชุมว่า การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  
15 หน่วยงาน  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการได้มีข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่เห็นว่ามีประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยดังนี้ การวางกรอบการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) แผนกลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ 
ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด (2) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  (3) ประสิทธิภาพของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการบริหารงาน (4) การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดังกล่าวได้ผลสรุป 
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยหลังจากสิ้นปีงบประมาณในเดือนตุลาคม คณะกรรมการจะได้เข้าตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน ครั้งที่ 2 และรวบรวมผลสรุปทั้งหมดน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

  5.1 การเลือกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  และหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  มหาวิทยาลัยจึง
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี 



๕ 

 

พ.ศ.2547  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและด าเนินการตามข้อบังคับฯเพ่ือให้ได้
รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจ านวน 3 คน  และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
ให้เหลือ 1 คน 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  คุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ  โดยจัดประชุมหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ได้รายชื่อจ านวน 3 คน  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และก าหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวได้เข้าแสดง
วิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557  และ  
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกให้เหลือ 1 คน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป  รายชื่อ  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียงล าดับตามตัวอักษร  ได้แก่ 

1. อาจารย์ ดร.กฤษดา   ผ่องพิทยา 
2. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
เนื่องจาก อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ได้ขอสละสิทธิ์การน าเสนอแสดงวิสัยทัศน์จึงมีผู้

น าเสนอวิสัยทัศน์เพียง 2 คน เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 
1. อาจารย์ ดร.กฤษดา   ผ่องพิทยา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์จากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ทั้ง ๒ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๐ คน ผลการ
ลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้น านโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน / ด าเนินงาน  
มาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและน าไปพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้ งเข้าน าเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งถัดไป  
 

๕.2 การตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
มีก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 27 – 
28 สิงหาคม 2557  โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผลในองค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  (สมศ.12) 
  งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินตนเองของ 
สภามหาวิทยาลัย โดยประเมินจากการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย  ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 
2556 – 31 พฤษภาคม 2557)  ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557  วันพฤหัสบดี
ที่ 17 กรกฎาคม 2557 
 
 
 
 



๖ 

 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านด าเนินการตอบแบบประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตอบแบบประเมินตนเองของ 
สภามหาวิทยาลัย  
 

  5.3 การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาเสนอขออนุมัติ โครงการจัดตั้ งวิทยาลั ย 
การดนตรี  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี  พัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรี และพัฒนาวิชาชีพดนตรี  
โดยได้น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่ง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยก่อน คณะท างาน
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีจึงได้น าเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีในการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร  ๕ ปี ของคณะครุศาสตร์  และให้
น าเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  ในการประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้น าเรื่องดังกล่าวไปทบทวนตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และให้ด าเนินการตามขั้นตอน  โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบของสภาวิชาการก่อนน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะท างานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีจึงได้น าไปปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
และน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการจ านวน ๒ ครั้ง คือ ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557  และครั้งที่ 2/๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557   
โดยคณะท างานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีได้ด าเนินการปรับแก้ตามค าแนะน าต่างๆของคณะกรรมการ  
สภาวิชาการ ส าหรับประเด็นแก้ไขทีส่ าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ๑.ตารางที่  ๔ บุคลากรและอัตราก าลังที่มีอยู่ ในปัจจุบัน  ได้ เ พ่ิมเติมรายชื่อบุคลากร 
และอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยการเพ่ิมรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓ คน 
  ๒. ตารางที่ ๖ แผนอัตราก าลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)  ได้ปรับลดต าแหน่งและจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน/สายปฏิบัติงานทั่วไป เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารงาน 
  ๓. สาขาวิชาดนตรี ได้ด าเนินการจัดท า มคอ.๓  ครบทุกรายวิชาเพ่ือเสริมความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการและขณะนี้ก าลังเข้าสู่กระบวนการต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

คณะท างานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ
เอกสารข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ไขแล้ว เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า 

(1) การตั้งวิทยาลัยการดนตรีให้มีมาตรฐานและมีคุณค่า เพ่ือประสบความส าเร็จในระยะยาว 
และสามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ควรมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านสถานที่ส าหรับการแสดง  
เครื่องดนตรี คณาจารย์ บุคลากร และการเปิดตัววิทยาลัยการดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการแสดงดนตรีในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ของวิทยาลัยการดนตรีไว้ ณ อาคาร 27 ชั้น 9 และ  ชั้น 
11 - 16 โดยมีห้องปฏิบัติการของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง มีห้องจัดแสดงคอนเสิร์ต ณ ชั้น 16 
ในลักษณะห้องประชุมเธียร์เตอร์ ที่นั่งชมการแสดงสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 230 คน รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ
คีย์บอร์ด ณ อาคาร 29 ชั้น 3 ส าหรับด้านงบประมาณนั้น มีงบประมาณแผ่นดินรองรับโดยเชื่อมโยงกับแผน 
ในด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องดนตรี  

(2) การเสนอปรับปรุงหลักสูตรควรด าเนินการหลังจากมีการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีอย่าง
สมบูรณ์แล้ว โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยการดนตรี 

(3) การทบทวนปรับปรุงเรื่องงบประมาณ ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณให้ชัดเจน  
ในระยะ 5 ปี ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่สามารถสมทบเข้าไป 
เช่น การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ การจัดซื้อเครื่องดนตรี เป็นต้น 

(4) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเล่มโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีในเอกสารแนบ ดังนี้ 
(4.1) หน้า 3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะจะมี

กรรมการประจ า ไม่มีกรรมการที่ปรึกษา 
(4.2) หน้า 6 และ หน้า 7 การตั้งเป็นวิทยาลัยการดนตรี ไม่ควรมีวิชาดนตรีศึกษา   
(4.3) หน้า 10 ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 งบประมาณบ ารุงการศึกษา ในปี 2558  

การประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รวมจ านวน 2,017,200 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
มีจ านวนเกินจากงบประมาณบ ารุงการศึกษาซึ่งเป็นรายรับงบประมาณที่มีจ านวน 1,453,000 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

(4.4) หน้า 18 การจ่ายของบุคลากร มีการจ้างอาจารย์เพ่ิม 4 คน โดยมีอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 2 คน และวุฒิปริญญาโท 2 คน งบประมาณขั้นต่ าต้องจ่ายเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 1,200,00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อปี แต่รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นในปี 2558 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เพียงไม่ถึง 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  (5) มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีดังกล่าวไม่ได้ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ
ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะท างานจัดตั้ง
วิทยาลัยการดนตรีได้ด าเนินการแก้ไขตามที่ทางสภาวิชาการแนะน าอย่างต่อเนื่องและได้มีการปรึกษา
คณะกรรมการหลายท่าน อีกทั้งได้จัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชาทั้ง 3 หลักสูตร ซึ่งถือว่าก็เป็นความพร้อมในทุกด้าน 
และการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว เป็นอ านาจตามกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
ผ่านสภาวิชาการ 



๘ 

 

  (6) โครงสร้างของกระบวนการจัดการ ยังไม่มีภาควิชารองรับ ซึ่งตามกฎกระทรวง เรื่อง 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหลักว่า คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ต้องมีภาควิชา
รองรับ และจึงออกกฎกระทรวงใหม่ เพ่ือรองรับกับงบประมาณในอนาคต 
  (7) โครงสร้างอาจารย์มีไม่เพียงพอ ควรรวบรวมอาจารย์ทั้งจากคณะครุศ าสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โครงสร้างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนมีการจัดจ้างอาจารย์ใหม่  
 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยให้ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/๒๕๕๗ 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 21
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

๖.๒ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม ได้สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการจัดท า
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอที่ประชุมว่า ได้จัดท าข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามใน
ข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมอบฝ่ายที่เก่ียวข้องไปด าเนินการต่อไป 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๖.3 การเพิ่มเติมวาระรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล ได้เสนอแนะที่ประชุมว่า ควรมีการเพ่ิมเติมวาระ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการเพ่ิมเติมวาระรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
 

  6.4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๗ 
  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมถึงก าหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2557 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 



๙ 

 

  6.5 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์ ศ รี ม งคล  เทพ เ รณู  ได้ เ สนอที่ ป ร ะชุ ม ว่ า  สื บ เนื่ อ ง จ ากการที่ 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้จัดท าโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ จึงได้ติดต่อ ประสานงาน และ
จัดท าโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  
ณ มหาวิทยาลัย Fontys University of Applied Science International Campus เมือง Venlo ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีก าหนดการเดินทางในวันที่ 21 - 28 กันยายน พ.ศ.2557 รวม 8 วัน 5 คืน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการในวันที่ 21 - 28 กันยายน พ.ศ.2557  
ณ มหาวิทยาลัย Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑6.50 น. 
 
 
 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


