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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 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.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย ์  มากสุข          ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

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

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2558   
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ 
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2558 จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพ่ือเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่ได้
สร้างชื่อเสียงดังกล่าว 
    

มติที่ประชุม รับทราบ  
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 8 วาระที่ 4.3 มติที่ประชุม “การด าเนินการ 
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขข้อความเป็น “การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”  

และน าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558   

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 โดยไม่มีการแก้ไข    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และตามค าสั่งสภา



๓ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการ
แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น  
 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้จัดประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการพิจารณาที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ไม่ได้ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน
ให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ระบุไว้ว่า การจ่ายเงินเดือนนั้นให้จ่ายเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ งบริหารที่ไม่ใช่
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติว่า คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษา
ราชการแทนอธิการบดีไม่มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงินเดือนแก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้  และเสนอความเห็น
ว่า ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ระบุไว้ใน “ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารหรือรักษาราชการแทน 
ในต าแหน่งผู้บริหาร หรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบนี้  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือรักษา
ราชการแทนในต าแหน่งที่ว่างนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗” จึงเห็นว่าผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้บริหารอ่ืนในมหาวิทยาลัยก็สามารถได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
อธิการบดีหรือผู้บริหารต าแหน่งอ่ืนได้ โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งก าหนดให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินเทียบเท่าอีก ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

1) การพิจารณาอ้างบางส่วนจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 เนื่องจากระเบียบดังกล่าวออกระหว่างการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่มีการ
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีในภาวะที่ไม่ได้เป็นภาวะปกติ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มีต าแหน่งเทียบเท่ากับอธิการบดีเพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีระบุว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ได้ก าหนดมา
ส าหรับรักษาราชการแทนนั้นย่อมไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีระเบียบก าหนดรักษาราชการแทนในต าแหน่งของเงินเดือน
โดยเฉพาะ เพียงแต่หากผู้รักษาราชการแทนเป็นข้าราชการหรือมีต าแหน่งที่มีเงินเดือนควรได้รับการยกเว้นรับเงินเดือน
เดิม แต่หากเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาโดยต าแหน่งย่อมควรได้รับสิทธิได้รับเงินเดือนตามเงื่อนไข ควรพิจารณาทบทวน
ให้มีการจ่ายเงินตามปกติ  

2) มาตรา 27 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไว้ว่า “ให้อธิการบดี 
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง... ” และมาตรา 45 “ให้
ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน” หมายความว่า  
ผู้รักษาการแทนสามารถท าหน้าที่ของอธิการบดี ซึ่งอาจรวมถึงหน้าที่รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งด้วยเช่นกัน และมี
ข้อชี้แจงว่าในกฎหมายก าหนดเพียงอ านาจหน้าที่ไม่ได้ก าหนดสิทธิว่ามีเท่ากับผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่ง 
โดยทั่วไปการรักษาราชการแทนจะแต่งต้ังผู้ที่อยู่ในราชการมารักษาราชการอีกต าแหน่งซึ่งมีเงินเดือนเดิมอยู่แล้ว เมื่อไป
รักษาราชการแทนจะไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้อีก เพราะเป็นการชั่วคราวแม้จะมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกัน กฎหมาย
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ที่จะมารักษาการในต าแหน่งจะต้องมีอ านาจหน้าที่ทัดเทียมกัน ซึ่งกองบริหาร งานบุคคล 
ได้ตรวจสอบแล้วต้องใช้ค าว่ารักษาราชการแทนเพราะต้องใช้อ านาจที่เป็นของอธิการบดี คณะกรรมการฯ จึงมี
ความเห็นว่าจากระเบียบการจ่ายเงินหากเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถจ่ายได้ แต่เนื่องจาก



๔ 

 

เป็นการจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ แต่อาจขัดกับกฎหมายหลักหรือกฎหมาย
ทั่วไป จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถออก
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเงินได้แต่ต้องไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หากสภามหาวิทยาลัยต้องการให้จ่ายเงินเดือน
แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีต้องมีการแก้ไขระเบียบหรือหาข้อยุติในแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าควร
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องหลักการของกฎหมายมหาชนคือหากไม่
มีกฎหมายก าหนดไว้ก็ไม่มีอ านาจจ่าย 

3) คณะกรรมการฯได้พิจารณาโดยรอบคอบและสอบถามข้อมูลจากกองคลังแล้วพบว่ามหาวิทยาลัย 
มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย หากรับเงินในส่วนนี้ด้วยจะเป็นการรับเงิน 2 ทาง ซึ่งตาม
ระเบียบจะไม่สามารถปฏิบัติได ้

4) ควรท าหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตามการสอบถามไปยังกระทรวงการคลังอาจเป็นการตอบตาม
หลักการของงบประมาณแผ่นดินซ่ึงต่างจากหลักการของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  

5) ตามหลักการแล้วผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีควรได้รับค่าตอบแทน หากไม่ได้รับเป็นเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ก็ควรมีเงินค่าตอบแทนอ่ืน ซึ่งอาจท าโดยการแก้ไขระเบียบ
หรือขออนุมัติจากท่ีประชุม  

6) เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือน
แก่รักษาราชการแทนอธิการบดี หมดวาระการด ารงต าแหน่ง จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี เพ่ือศึกษาหาแนวทางที่ชัดเจนเพื่อน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทน
อธิการบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

1) นายวรพงษ์  วรรณศิริ             ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม              กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต     กรรมการและเลขานุการ                                                                                                      

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.....  
โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาเพ่ือความรอบคอบ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติแก้ไข
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.... ในเรื่องระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าสู่  
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 



๕ 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.... และมีติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม และเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘  
 ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ 
ที่หลากหลาย ดังนี้ 

(1) หมวดที่ 2 การก าหนดต าแหน่ง ข้อ 11(ข) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร มีการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารและอัตราเงินเดือนไว้ ซึ่งแต่เดิมต าแหน่งผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้รับสิทธิในการด ารงต าแหน่งบริหารก็ต้องมีการก าหนดอัตราเงินเดือน จึงมีประเด็นว่าคณบดี หัวหน้าส่วนราชการ ที่
เป็นผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย จ่ายเงินเดือน 50,000 – 
100,000 บาท แตพ่นักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีอาจได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้บริหาร
ที่มาจากภายนอกซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้เพ่ือไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยให้ไดร้ับเงินเดือนต าแหน่งบริหารและเมื่อพ้นจากต าแหน่งบริหารแล้วจึงกลับมารับเงินเดือนเดิมซึ่งได้
เพ่ิมข้ึนปีละหนึ่งขั้น 

(2) ข้อ 23 วรรค 2 เนื่องจากมปีระกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง
มาตรฐานภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
11 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงต้องพิจารณาออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน 180 วัน ซึ่งขณะนี้
ได้ผ่านไป 30 วันแล้ว มหาวิทยาลัยจึงควรด าเนินการปรับแก้ข้อบังคับให้มีความเป็นปัจจุบันและแก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

(3) ข้อ 62 วรรค 2 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เมื่อโอนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดินสามารถโอนได้และได้รับอัตราเงินเดือนเดิม โดยอาศัยข้อ 12 วรรค 3 เมื่อจัดท าตารางงบประมาณ
ก็ควรจัดท างบประมาณของเงินเดือนและสวัสดิการรวมกันในส่วนนี้  

(4) ให้แก้ไขวันที่ประกาศใช้ข้อบังคับเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเห็นชอบการแก้ไข 
ครั้งสุดท้าย เป็นวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558  โดยแก้ไขวันที่ประกาศเป็นวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
   

 4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดย 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและ



๖ 

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๘   
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

4.3 ผลการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยเสนอมา ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบหมายให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการทาบทามต่อไป  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามล าดับ และได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.4 ผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมา ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน  และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ด าเนินการทาบทามตามรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
 3. ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 
 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 
 8. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
 9. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
 11. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 



๗ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามล าดับ และได้จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คนต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.5 การโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าถอดถอน นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นชอบให้นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผลให้นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย พ้นจากต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและด าเนินการเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน นายพลสิทธิ์ พ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๕ (๔) เพราะเหตุที่เคยถูกศาลล้มละลายกลาง
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลสิทธิ์  หนูชูชัย พ้นจากต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
        บัดนี้ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ้นจากต าแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

4.6 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดท าเล่มแนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
เพ่ือให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 และได้สรุปผลการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมส ภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
 

 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็ นชอบให้จัดตั้ งวิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่  1099/2558 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา  
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2558 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี” 
ประกาศเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 
  1.2) ประกาศฯ เรื่อง “การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี” ประกาศเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
  1.3) ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี ประกาศเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2558  
 (2) ด าเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1) การให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 มิถุนายน 2558 ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯก าหนดขึ้น 
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา 
   2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ 
  2.2) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
  2.3) การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯและบุคลากรของ
วิทยาลัยการดนตรี 
  2.4) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี 
  2.5) การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรีเรียงตามล าดับอักษร คือ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา 

   2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ 
การพิจารณา  
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การดนตรี  ทั้ง 2 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการนับคะแนน 
อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี   
 

มติที่ประชุม     อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558  



๙ 

 

5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไข  
ให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้น าเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

(๑) หน้า 6 วัตถุประสงค์ควรเขียนให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งขาดด้านปฏิสัมพันธ์
และการท างานกลุ่ม ซึ่งบัณฑิตในสาขาวิชามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การผลิตภาพยนตร์
หรือท าดิจิทัลมีเดียต้องอาศัยการท างานร่วมกัน เป็นต้น และควรเรียงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

 (๑.๑) มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการเขียนเฉพาะเจาะจงเกินไป คือระบุว่านิสิต
มีจริยธรรมคุณธรรมในการสร้างภาพยนตร์และเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551  
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเขียนแบบกว้างเช่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์ 

(๑.๒) มาตรฐานที่ 2 ข้อ 1.3.1 กับ 1.3.2 เป็นมาตรฐานด้านความรู้เช่นเดียวกัน ควรรวม
เป็นข้อเดียวกันคือข้อที่ 2  

(๑.๓) มาตรฐานที่  3 ด้านทักษะปัญญา ควรเพ่ิมเรื่องการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย  
การเชื่อมโยงทฤษฎีปฏิบัติเพื่อการผลิตภาพยนตร์ เป็นต้น  

(๑.๔) มาตรฐานที่ 4 ควรเพ่ิมเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถเป็น
ผู้น า-ผู้ตามที่ด ี

(๑.๕) มาตรฐานที่ 5 ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ควรเป็นเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเดียว ควรเป็นการสื่อสาร การน าเสนอ การใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้วย 

(๒) ข้อ 1.3.2 “การใช้ศาสตร์และศิลปะ” ควรแก้ไขเป็น “ใช้ศาสตร์และศิลป์” 
(๓) ข้อ 1.3.3 “และด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้” ไม่สอดคล้องกับรายวิชาเนื่องจากมี

รายวิชาด้านการวิจัยน้อย 
(๔) ทบทวน ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและค าแปลภาษาอังกฤษทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หน้า 13 

วิชาหลักการถ่ายภาพ แก้ไขภาษาอังกฤษ / วิชาการวางแผนผลิตภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษใช้ว่า Production 
management มีค าแปลไม่ตรงกับภาษาไทย / หน้า 15 วิชาศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ ใช้ค าว่า in แต่วิชาการ



๑๐ 

 

ก ากับศิลป์ในงานภาพยนตร์ ใช้ค าว่า for ควรปรับให้สอดคล้องกัน / วิชาการผลิตมิวสิควิดีโอ ภาษาอังกฤษคือ Music 
Video Film Production ภาษาไทยไม่ปรากฎค าแปลของค าว่า Production / วิชาอัตลักษณ์เฉพาะในงานภาพยนตร์  
ใช้ค าว่า Authorship ซึ่งไม่ตรงกับค าอธิบายรายวิชา / หน้า 15 และหน้า 29 ศิลปนิพนธ์ เตรียมความพร้อมศิลป
นิพนธ์ Introduction to Special Project แปลแล้วไม่สอดคล้องกัน วิชาศิลปนิพนธ์ Special Project แปลว่า 
โครงงานพิเศษไม่ใช่ศิลปนิพนธ์ เนื่องจากไม่มีค าว่า Art / หน้า 18 เป็นต้นไปจะต้องมีค าอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย / หน้า 21 วิชาภาพยนตร์กับสังคม  ความเกี่ยวข้องระหว่างภาพยนตร์กับสังคม วิเคราะห์
ตัวอย่างภาพยนตร์ไทยที่มี “นัยยะ” ทางสังคม แก้ไขเป็น “นัย” และเนื่องจากหลักสูตรมีค าว่า “ดิจิทัลมีเดีย” ควรเพ่ิม
ค านี้ในรายวิชาให้สะท้อนความเป็น “ดิจิทัลมีเดีย” ด้วย 

(๕) หน้า 35 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 5 ข้อ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
กตเวที ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ยังขาดด้านคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  และกลยุทธ์ 
การสอนก็ต้องครอบคลุมด้วยเช่นกัน ผลการเรียนรู้บางส่วนไม่สามารถสอนได้อย่างชัดเจน เช่น ความกตัญญูกตเวทีควร
อยู่ในคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ซึ่งใช้กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตเป็นส่วนช่วยพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ในส่วน
ของการพัฒนาผลการเรียนรู้นี้ควรเป็นเรื่องที่เกิดในห้องเรียนว่ามีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง  

(๖) หน้า 36 การระบุกลยุทธ์การสอนว่า ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์ต่างๆ ไม่
ชัดเจนว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านใด  

(๗) หน้า 37 - 40 หัวข้อตารางผลการเรียนรู้ทุกตารางยังเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรแก้ไข
ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

(๘) หน้า 39 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 2  
มีความสามารถในการบริหารจัดการจะสามารถวัดทักษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความรับผิดชอบอย่างไร ควรระบุ
ให้ชัดเจน และในกลยุทธ์การสอน “เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผลิตชิ้นงานร่วมกัน โดยให้นิสิตสลับบทบาท
หน้าที่กัน” ก็ไม่ชัดเจนว่าสลับบทบาทหน้าที่อย่างไร  รวมถึงวิธีการวัดประเมินผล “ประเมินผลจากความส าเร็จของ
กิจกรรม” คือกิจกรรมอะไร เนื่องจากในกลยุทธ์การสอนมีเฉพาะกิจกรรมการแข่งขัน จึงควรปรับและแก้ไขให้ชัดเจน
และสอดคล้องกันทั้งหมด  

(๙) การค านวณค่า FTES ควรค านวณอัตราส่วนระหว่างจ านวนการรับนิสิตกับจ านวนอาจารย์ให้
ได้สัดส่วนกัน ซึ่งจะมีผลต่อการประกันคุณภาพ  

(๑๐)  หน้า 9 การรับนิสิต 100 คน ส าเร็จการศึกษา 100 คน ควรค านึงถึงนิสิตที่มีการพัก 
การเรียนและการลาออก  

(๑๑)  ควรตรวจสอบงบประมาณอย่างละเอียด  
(๑๒)  การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาควรมีวิชาเกี่ยวกับการประกอบการและการตลาด 

เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ด้านการตลาด ระบบตลาด หรือผู้ประกอบการ ซึ่งคณะการวิทยาการจัดการมีสาขาวิชาดังกล่าว 



๑๑ 

 

(๑๓)  ชื่อหลักสูตรที่ระบุเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ในรายละเอียดปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หากปรับปรุงในสาขาวิชาเดิมจะจัดเป็นหลักสูตรปรับปรุง หากเป็น
สาขาวิชาข้างเคียงจะจัดเป็นหลักสูตรใหม่ จึงควรทบทวนให้ถูกต้อง  

(๑๔)  หากมีการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย” เมื่อเสนอไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนอนุมัติหลักสูตรจะมีการส่งไปยังส านักงานราชบัณฑิตยสภาเพ่ือแปล
ความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้นจึงส่งกลับมาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยแก้ไขให้สอดคล้องกับค าแปลนั้น ดังนั้นเพ่ือลด
ขั้นตอนดังกล่าวจึงควรสอบถามจากส านักงานราชบัณฑิตยสภาเพ่ือแก้ไขก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

(๑๕)  จ านวนหน่วยกิตขั้นต่ า 137 หน่วยกิต รายวิชาทฤษฎีกับปฏิบัติมากเกินไป เพราะรายวิชา
ร้อยละ80 คือ 2-2-5 ทฤษฎีกับปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานก าหนดขั้นต่ าเพียง 120 หน่วยกิตเท่านั้น  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า แล้วน ากลับมาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
อีกครั้งหนึ่ง 
   

5.3 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี 
สรุปเรื่อง 
 (1) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งวิทยาเขตสระยายโสม ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการเพื่อให้วิทยาเขตดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. ก าหนด และแจ้ง สกอ. ต่อไป 
 (2) ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้วิทยาเขตสระยายโสม มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จึงก าหนดชื่อเรียกให้สอดคล้องกับการด าเนินการว่า “หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยา
เขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี” 
 (3) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่มีการเตรียมพร้อมดังกล่าว และเพ่ือบริการ
ทางวิชาการในชุมชนในด้านการจัดการเรียนการสอน จึงก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพสระยายโสมฯ ดังกล่าว 

(4) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร่ วมกับคณะกรรมการบริหารหน่ วยฝึ กปฏิบั ติ การวิ ชาชีพสระยายโสม ใน โครงการ พัฒนาวิทยา เขต  
อู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี จัดท าโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามแบบฟอร์มที่ สกอ. ก าหนด  เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ชุมชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวจ านวน
หนึ่งแจ้งความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 (5) มหาวิทยาลัยน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระดับต่างๆ และได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
  5.1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25 
มิถุนายน 2558 
  5.2) ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 



๑๒ 

 

  5.3) สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 
 (6) มหาวิทยาลัยน าเสนอโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฯ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

 (1) ให้จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ของโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฯ และแยกเล่มหลักสูตร
สาขาวิชาที่จะเปิดสอนโดยปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่เปิดการเรียนการสอน เพ่ือรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(2) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ณ ศูนย์นอกที่ตั้งดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรนี้จะครบรอบของการปรับปรุงเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559  

(3) พิจารณาแก้ไขชื่อโครงการเนื่องจากมีความยาวมากเกินไป ควรแก้ไขเป็น “ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง” เพ่ือความชัดเจน และทบทวนหลักเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เนื่องจากต้องได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และมีหลักเกณฑ์ให้ต้องศึกษาภายในสถาน
ที่ตั้งก่อน 2 ปี จึงจะสามารถศึกษานอกสถานที่ตั้งได้  

(4) ในอนาคตควรมีการเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งเป็นวิทยาเขตอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการของบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากการจัดตั้งวิทยาเขตมีหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยเห็นว่า
การปรับเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระหว่างเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขต ควรใช้พ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์ จึงสอบถาม
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้ข้อมูลของการเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยสามารถใช้
หลักสูตรเดิมที่เปิดอยู่ในมหาวิทยาลัยได้แต่ต้องใช้ศักยภาพคนละชุด และมหาวิทยาลัยได้ประสานกับสาขา วิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึงมีศักยภาพอีกชุดเช่นกัน จึงน าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนใน
โครงการดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี 
  

  5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 (1) อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
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พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภา
วิชาการรับทราบ 
 (4) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง คือ อาจารย์ ดร.นิรันดร์  
สุธีนิรันดร์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 
2558 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติ แต่งตั้ง อาจารย์  ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558   
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558   
 

5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร   
สรุปเรื่อง 

 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ
สอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่ เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 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” 
 (3) สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 33 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น  
 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆต่อสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่งสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ การขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
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การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควรอนุมัติ                         
ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรทั้ง 34 สาขาวิชาตามท่ีเสนอมา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 34 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4 ปี) 
(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
(5) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) 
(6) สาขาวิชาพลศึกษา 
(7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(8) สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา 
(9) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
(10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(11) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(12) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(13) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
(14) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(15) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(16) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
(17) สาขาวิชาภาษาจีน 
(18) สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 
(19) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(20) สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
(21) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(22) สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
(23) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(24) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(25) สาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์ 
(26) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(27) สาขาวิชาการตลาด 
(28) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
(29) สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(30) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(31) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(32) สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(33) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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(34) สาขาวิชาการบัญชี 
 

5.6 ขออนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 (1) สกอ. ก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 (2) จากการส ารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน 
 กลุ่มท่ี 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งมิได้
เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน และรอการปิด
หลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว 
 กลุ่มท่ี 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 (3) มหาวิทยาลัยขอน าเสนอแนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยเสนอขอความเห็นชอบแล้ว จากที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลักสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่มนี้ จัดท า
เอกสารรายงานผลต่างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 ให้ท าเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ให้จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้จัดท าในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัดกระท าได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรใน
กลุ่มนี้ไม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการประเมินระดับ
หลักสูตร 
 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการปิดหลักสูตรและก าหนดกลุ่มหลักสูตรซึ่ง
จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่า ในหลักสูตรกลุ่มที่ 1 ต้องแจ้งจ านวนนิสิตด้วยว่าไม่มีนิสิต

ตกค้างในหลักสูตรจึงสามารถปิดได้จ านวน 165 หลักสูตร และในหลักสูตรกลุ่มที่ 2 ต้องแสดงจ านวนว่ายังคงมีนิสิต
ตกค้างจ านวนเท่าใด หากมีบัณฑิตศึกษาจะต้องมีวิธีการเยียวยา หากกลุ่มที่ 2 มีจ านวนมากกว่า 20 คนขึ้นไป อาจารย์
ประจ าหลักสูตรนั้นจะไม่สามารถไปประจ าหลักสูตรอื่นได้ ท าให้เกี่ยวเนื่องในหลักสูตรกลุ่มท่ี 3 ด้านสัดส่วนจ านวนนิสิต
กับอาจารย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ดังนั้นต้องส ารวจจ านวนที่แน่ชัดในหลักสูตรกลุ่มที่ 3  ซึ่งการรวบรวม
ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากกองคลัง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกัน 



๑๖ 

 

  มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า หลักสูตรกลุ่มที่ 2 ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด าเนินการดังนี้  
ในระดับปริญญาตรีมีการส ารวจข้อมูลอย่างละเอียดและหลักสูตรส่วนใหญ่ได้ถูกปรับปรุงเป็นหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF แล้ว และในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้มีการประชุมระดับบัณฑิตศึกษาและพิจารณาการ
ขยายเวลาในการศึกษาจากความจ าเป็นหรือรายละเอียดที่แจ้งสาขาวิชาแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก คณะกรรมการ
ของบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติให้ทุกสาขาวิชามีการออกแบบฟอร์มส ารวจนิสิตในแต่ละรุ่น  โดยแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กรณีเกินเกณฑ์แล้วไม่ติดต่อกับมหาวิทยาลัยจะถูกตัดชื่อออก กลุ่มที่ 2 กรณีเกินเกณฑ์
แล้วมีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือสาขาวิชายังดูแลเนื่องจากเป็นนักศึกษาที่ใส่ใจในการเรียนอาจจะติดค้างเรื่อง
ท าวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมกันหารือจัดท าเป็นแผนรองรับเป็นรายบุคคล  
  

มติที่ประชุม อนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ดังนี้ 
       หลักสูตรในกลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิมที่เลิกใช้แล้ว และไม่มีนิสิต/นักศึกษาค้างในระบบการศึกษาอนุมัติ
ให้ “ด าเนินการปิดหลักสูตร” 
       หลักสูตรในกลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่มิได้
เปิดรับนิสิต/นักศึกษามาแล้ว 1-3 ปี แต่ยังมีนิสิต/นักศึกษา(ที่ยังมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร) ค้างอยู่ในระบบ
การศึกษา อนุมัติให้ “รอการปิดหลักสูตร จนกว่านิสิตนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรนั้นๆ ก าหนด 
และไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษา แต่ให้รายงานผลการจัดการศึกษาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา” 

หลักสูตรกลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ “เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในทุกรายการ ตามแบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (มคอ.7 รูปแบบใหม่)” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 20
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


