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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

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

  

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย “Asia Cooperation Dialogue – ACD 

Summit” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2559 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 – 10 

ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย “Asia Cooperation 
Dialogue – ACD Summit” ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศในประเทศ
สมาชิกจ านวน 34 ประเทศ โดยรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะพัฒนาร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา มีแนวทางในการจัดการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอมอบ
เอกสารดังกล่าวให้อธิการบดีน าไปเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 เอกสารการบรรยาย  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  โดยพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า จากด าริของ 
นายกสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดท าเอกสารการบรรยาย เรื่องการปฏิรูป
การศึกษา โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการประชุมอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือก าหนดแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เบอร์เคลียร์ 
ประตูน้ า เพ่ือมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแจกนอกเล่มประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เอกสารการบรรยายโดย พลเอก
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา  และการปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 21” ในงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้าย 
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
มีเนื้อหาเป็นไปในลักษณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยสามารถน ารายละเอียดต่างๆมาท าการศึกษาและเปรียบเทียบเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะต้องเสนอการปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวถัดไป ควรจัดส่งให้กรรมการได้ทราบรายละเอียดการปรับปรุงที่เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน โดยการน ารายละเอียดมาปรับใหม่ให้สอดคล้อง และระบบงบประมาณใหม่จะผูกพันกับการปรับ
ยุทธศาสตร์ (Re-profiling) เป็นระบบงบประมาณแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  



๓ 

 

1.3 ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการบริจาคเงินถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ประจ าปี 2559  ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านที่ได้ร่วมมอบปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยมีการฉลองกฐินอย่างเรียบง่าย ในวันศุกร์
ที่  28 ตุลาคม 2559 เน้น เฉพาะพิธีสงฆ์ ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของการเผยแพร่ชื่อเสียงของ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นบุคคลส าคัญของโลก ได้ด าเนินการเรื่องนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะทราบ
ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณปลายเดือนเมษายน 2560 จากความคืบหน้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก เนื่องจาก
คณะกรรมการมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลอย่างเป็นทางการจะทราบในเดือนตุลาคม 2560 และการจัดงาน
เฉลิมฉลองจะมีขึ้นในปี 2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ทีท่ าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  และขอเรียนเชิญ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต ดังนี้ 

(1) นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกลอนสด 
รอบที่ 1 และได้รับรางวัลชนะเลิศ กลอนสด ประเภทประชาชน ในการประชันกลอนสด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความ
จงรักภักดี และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์    

(2) นายนพรัตน์ รัตนวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดกลอนอนุรักษ์
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2559 จัดโดยส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด 
บทร้อยกรองอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรม ระดับประชาชน จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 

(3) นางสาวสุคันธา กล่อมเกลี้ยง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
วิชาเภสัชกรรมไทย งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

(4) นางสาวนูรีซัน นิสัน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิชาเภสัชกรรมไทย  
งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี 

(5) วงดนตรี DAS Percussion Ensemble โดยนิสิตของวิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 ประเภท Individual & Ensemble (Percussion Ensemble) และนายอดิเทพ ผิวผ่อง นิสิตภาควิชา
ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ประจ าปี 2559 จัดโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
    



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่
15 กันยายน พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไขในหน้า 14 วาระที่ 5.5 บรรทัดที่ 5 แก้ไขมติที่ประชุม
จาก “อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ ...”  เป็น “รับทราบ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ตรวจสอบในเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการให้ชัดเจนก่อน” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนใน
ฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง  
 สภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ บ้ าน ส ม เด็ จ เจ้ าพ ระย า ใน ค ราวป ระชุ ม  ค รั้ งที่  9 /2 5 5 9  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือน  
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ในการปฏิบัติหน้าที่คณบดี  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนฯ 
ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2559  ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 และมีมติก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  
มากสุข  เดือนละ 50,000 บาท  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.3)  ซึ่งการก าหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเปรียบเทียบกับการก าหนด
เงินเดือนในลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่องการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559  

ที่ประชุมรับทราบการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบ
อัตราเงินเดือนในต าแหน่งต่างๆ เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีหรือเทียบเท่าแล้ว  สภามหาวิทยาลัย 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งและมอบอ านาจให้พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายไป  
เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการพิจารณาแล้ว หากเป็นต าแหน่งอธิการบดีจึงเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
ส่วนในต าแหน่งอ่ืนๆ ตั้งแต่รองอธิการบดี คณบดีหรือเทียบเท่า สามารถเสนอให้อธิการบดีลงนามโดยไม่ต้องเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะถือว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติให้ถอนวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม ถอนวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

  3.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่  
15 กันยายน 2559  มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณากร  เพชรคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที กรรมการ 
 6. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 9. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 
 

มติที่ประชุม ถอนวาระ เนื่องจากการแก้ไขมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 
 

3.3 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาและศึกษา  
ดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยรูปแบบการด าเนินการจะประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล และศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และร่วม
ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่  
15 กันยายน 2559 ได้รับทราบโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงก าหนด 
การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจึงได้น าก าหนดการที่ได้แก้ไขใหม่เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบาย  
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู” 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยความร่วมมือของมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้าย 
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และได้จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัด
ครู” ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน คือ 

(1) สรุปสาระส าคัญจาก ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ 
(2) การน าเสนอนิทรรศการ 

 (3) สรุปผลการประเมินงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้าย  
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู” 
 

4.2 สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ  
ตามสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และได้เสนอขออนุมัติการต่อเวลาดังกล่าวในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
พ.ศ.2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การอนุมัติ ปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติ รวม 3 คน คือ 
  (1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์   สังกัดคณะครุศาสตร์ 

 สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่
ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 
57” ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการฯ  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 



๗ 

 

  1. มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 
  2. มหาวิทยาลัยออกค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง “คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  3. มหาวิทยาลัยจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2559” (ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินสอดคล้อง
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ 
เพ่ือรายงานส่งมหาวิทยาลัย 
  4. ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของข้าราชการตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3  
โดยใช้แบบประเมินฯ ที่คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายวาระ 

ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 (1) ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการควรมีผลงานด้านการวิจัยประกอบด้วย  
(2) เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้มีการต่อเวลาราชการแล้ว ในการต่อเวลาราชการแต่ละปีนั้น

เป็นอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ อธิการบดีไม่สามารถ
ออกประกาศให้น าเรื่องดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีก เพราะถือว่าเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารต้องแยกจาก
อ านาจของฝ่ายนโยบายแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพ ระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559    

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและ

คณะ 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบ
ก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ระบุให้น าผลการประเมินคุณภาพ 
ทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา และข้อ 5 
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้น



๘ 

 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีก าหนดรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่  9 – 10
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558  
ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 ที่ประชุมได้รับฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับ
หลักสูตรและคณะ แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  (1) มหาวิทยาลัยควรปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดท าผลงานทางวิชาการด้านศิลปะและ
ดนตรี เนื่องจากมีการน าผลงานของศิลปินมาเทียบเคียงได้ เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน สามารถน ามา
เปรียบเทียบได้หากมีการจัดท าตารางเทียบอย่างเป็นระบบ 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีแรงจูงใจหรือสภาพบังคับที่เป็นรูปธรรมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ
หรืองานวิจัยเพ่ือด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เนื่องจากมีอาจารย์บางคนที่ขาดแรงผลักดันในการจัดท าผลงานดังกล่าว เพราะ
ต้องการอยู่ในต าแหน่งบริหารหรือเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรมากกว่า ซึ่งจะส่งผลถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ไม่เป็นธรรมด้วย ซึ่งปัจจุบัน กพอ. ได้ก าหนดข้อบังคับใหม่ และก าลังผลักดันขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งมีการก าหนด
อายุงานทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจ้างในต าแหน่งอาจารย์ ว่าภายในอายุงาน 6 ปี จะต้องขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นต าแหน่งขั้นต้น หากภายใน 6 ปียังไม่ได้ สามารถต่อ
เวลาได้ 2 ปี เมื่อครบ 8 ปีแล้วยังไม่ได้ก็ให้ออก ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยมีการก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ กพอ. ได้ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานของผู้บริหารให้แตกต่างไปจากอาจารย์ทั่วไปได้ เช่น ต าแหน่งอธิการบดี  อาจยกเว้นภาระงานสอนทั้งหมดหรือ
ลดหย่อนบางส่วนได้ และการยกเว้นการจัดท าผลงานทางวิชาการส าหรับผู้บริหารสามารถท าได้เช่นกัน 

(3) โดยภาพรวมถือว่ามีการพัฒนาจากปีการศึกษา 2557 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความก้าวหน้ามากที่สุด และมี 2 – 3 สาขาวิชาที่มีคะแนนต่ ากว่าปีที่แล้ว และทุกคณะควรมีการก าหนดค่าคะแนน
เป้าหมายเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะในปีการศึกษา 2559 ต่อไป  

(4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสาขาวิชาไม่สอดคล้องกัน เช่น  
คณะครุศาสตร์ในสาขาวิชาได้ระดับดี แต่ระดับคณะได้ระดับดีมากจ านวนมาก  

(5) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบที่ 1 เพราะสะท้อนถึงการบริหารจัดการ เช่น 
หน้า 75 (1.1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ทั้งหมด และ (1.2) อาจารย์ประจ าคณะที่มี
วุฒิปริญญาเอก อยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุง (1.3) อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงทั้งหมด และ (1.5) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการในด้านดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าว เช่น 
การรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัย
ต้องบริหารจัดการเพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าเพิ่มข้ึน ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ านั้น อาจารย์พิเศษที่จ้างประจ าก็สามารถ
นับเป็นอาจารย์ประจ าได้ เป็นต้น 

(6) ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในควรมีการระบุจุดเด่น จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงด้วย เช่น การที่มหาวิทยาลัยขาดแคลนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก รวมทั้งขาดแคลนผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย การที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรมากเกินไป  



๙ 

 

อาจท าให้แต่ละหลักสูตรมีศักยภาพไม่เพียงพอ และท าให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามีระดับต่ าลง และควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงในหลักสูตรที่ส าคัญ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งควรมีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นต้น 
  

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและ
คณะ 
 

5.2 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ถอดถอนรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 18 บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้   (9)  แต่งตั้งและ 
ถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  และผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่  4/2558  เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  โดยดูแลงานด้านกิจการนิสิต
นักศึกษา งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2559  และได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องการขอลาออกจาก
ต าแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ จัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 

ที่ประชุมได้รับทราบการขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  
ดิลกสัมพันธ์ แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะว่า กรณีการลาออกดังกล่าว ถือว่ามีผลทันทีตั้งแต่มีการแสดง
เจตนาขอลาออก ดังนั้นมหาวิทยาลัยไม่ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือถอดถอนรองอธิการบดี โดยสามารถเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเท่านั้น จึงมีมติให้ถอนวาระการประชุม  
 

มติที่ประชุม ถอนวาระ  
 

5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และ 
ให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 



๑๐ 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควรทบทวนความถูกต้องของการเรียงล าดับข้อของวัตถุประสงค์ในหน้า 9 ให้มีความต่อเนื่องกัน 
 (2) ควรตรวจสอบจ านวนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่ลดลง
ตามจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้า แต่จะเพ่ิมขึ้นเท่าเดิมสม่ าเสมอทุกปีตามที่กรมบัญชีกลางจัดสรรงบประมาณ 
ให้มหาวิทยาลัย 
 (3) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง 
 (4) ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เพราะต าแหน่งทางวิชาการเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชานั้นๆ 

 (5) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงสู่คณะและสาขาวิชา
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลที่รัฐบาลมีการ
ก าหนดนโยบายใหม่ คือมหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
พ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12 หน่วยกิต และมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา
ใหม่ด้วย 

(6) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เช่น  
สภาวิชาการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามที่สกอ. ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไว้จ านวน 5 คน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของวิชาชีพ เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) 
 

5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และ 
ให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาและรหัสวิชาให้ถูกต้องตรงกัน เช่น ในหน้า 15 รหัสวิชา 
3110301 วิชากฎหมายและจริยธรรมเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ แต่ในหน้า 32 รหัสวิชา 3110301 เป็นวิชาการวิจัย
เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ เป็นต้น 



๑๑ 

 

 (2) ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด เช่น ในหน้า 1 ระบุว่าไม่น้อยกว่า 134 
หน่วยกิต แต่ในการเปรียบเทียบมีจ านวนไม่ตรงกัน 

 (3) ควรตรวจสอบจ านวนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่ลดลง
ตามจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี แต่จะเพ่ิมขึ้นเท่าเดิมสม่ าเสมอทุกปีตามที่กรมบัญชีกลางจัดสรร
งบประมาณให้มหาวิทยาลัย 

 (4) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง 
  (5) ในการสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

ในส่วนของค าอธิบายรายวิชาให้แสดงรายละเอียดของหลักสูตรเดิมและระบุถึงการแก้ไขให้ชัดเจน 
 (6) ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ เพราะต าแหน่งทางวิชาการเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชา 
 (7) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงสู่คณะและสาขาวิชา

อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลนโยบายของรัฐบาล
เช่น การก าหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
พ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12 หน่วยกิต และมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา
ใหม่ด้วย แต่เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หลักสูตรนี้จึงสามารถเสนอไปยัง สกอ. ได้โดยไม่ต้องปรับ
ตามนโยบายดังกล่าว 

(8) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เช่น  
สภาวิชาการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามที่สกอ. ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไว้จ านวน 5 คน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของวิชาชีพ เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว 
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
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การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ในการสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื้อหาสาระในการเรียน ในหน้า 206 - 209 ข้อสังเกตคือหลักสูตรเดิมมีการเขียนสมบูรณ์กว่าหลักสูตรปรับปรุง 
เนื้อหาสาระควรจะมีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น หน้า 209 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นต้น 

(2) ควรตรวจสอบจ านวนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่ลดลง
ตามจ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้า แต่จะเพ่ิมขึ้นเท่าเดิมสม่ าเสมอทุกปีตามที่กรมบัญชีกลางจัดสรรงบประมาณ 
ให้มหาวิทยาลัย  

 (3) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง 
 (4) สาขาวิชาควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ เพราะต าแหน่งทางวิชาการเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชา 
 (5) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงสู่คณะและสาขาวิชา

อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลนโยบายของรัฐบาล
เช่น การก าหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
พ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12 หน่วยกิต และมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา
ใหม่ด้วย แต่เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หลักสูตรนี้จึงสามารถเสนอไปยัง สกอ. ได้โดยไม่ต้องปรับ
ตามนโยบายดังกล่าว 

(6) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เช่น  
สภาวิชาการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามที่สกอ. ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไว้จ านวน 5 คน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของวิชาชีพ เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1)  อาจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  2)  อาจารย์เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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. มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, 
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(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภา
วิชาการรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
 2) อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์  เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 

การพิจารณา  
 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 (1) เอกสารประกอบการพิจารณาในซองเอกสารลับควรวางไว้ให้กรรมการได้พิจารณาก่อนการ
ประชุม เนื่องจากการแจกเมื่อถึงวาระอาจท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการพิจารณาเอกสารอย่างครบถ้วน  
 (2) ควรแก้ไขข้อความในแบบฟอร์ม จากเดิม “ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่” แก้ไขเป็น “ตั้งแต่วันที่” 
 

มติที่ประชุม (1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
การพัฒนาสังคม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 

 

5.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
  (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการมีมติ 
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ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรตามที่เสนอมา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
    (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕๕9  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


