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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 10/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
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. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒.   อาจารย์อภิญญา หนูม ี รองคณบด ี        ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ติดภารกิจ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตรกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ กุลพิศาล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 แนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวต้อนรับและแนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่  
2 คน ได้แก่  อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ท่ีท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มี อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารยส์ิริชัย เอี่ยมสอาด อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทยและมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 
100 ปี การฝึกหัดครูไทย   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ได้ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เป็นอันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) โดยมีผลการประเมินระดับคะแนนสูงสุด ได้รับคะแนน 93.57 คะแนน รายละเอียดในวาระที่ 5.1 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
  

  1.4 การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติให้
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมทั้งได้รับ



๓ 

 

การรับรองตามระบบคุณภาพของสากลและสภาวิชาชีพในระดับดีมาก จ านวน 37 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 
13 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์และข้ึนทะเบียนประกาศเป็นหลักสูตร TQF 
ด้วยเช่นกัน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.5 การจัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร 
หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมว่า กระทรวงแรงงานได้เชิญมหาวิทยาลัย 
ที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมหารือพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. ... ในประเด็นที่มีการก าหนดใหส้ถานประกอบการต้องมเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) โดยมี
การน าเสนอเพิ่มเติมว่าให้บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ รวม  
220 ช่ัวโมง สามารถท าหน้าที่เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบการได้เช่นกัน ซึ่งทุกมหาวิทยาลัย
ได้คัดค้านในประเด็นดังกล่าว จึงร่วมลงนามเพื่อเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ทบทวนกฎกระทรวง
ดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.6 นโยบายการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ 4 ปี โดย นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมว่า ในการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการพิจารณาประเด็นการผลิตครู
คุณภาพเป็นเลิศ 4 ปี มีการช้ีแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้น าร่องในการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ 4 ปี และเน้นว่า
ควรจัดท าหลักสูตรให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อน าหลักสูตรดังกล่าวเข้าระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2562  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเชิญผู้แทนมหาวิทยาลยัที่ผลติครูเข้าร่วมหารืออีกครั้ง มหาวิทยาลัยจึงควร
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ให้ได้รายละเอียดที่สามารถน าไป
หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  1.7 การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ต่อไป การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นการรวม 4 หน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยจึงควรติดตามความคืบหน้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๔ 

 

1.8 การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (2560-2579) ในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีก าหนดการมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี ใน 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนาท้องถ่ินและการผลิตบัณฑิ ตและพัฒนาครู  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อองคมนตรี จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยก าหนด 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่  12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
น าทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประสานไปยังกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยที่สะดวกเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.10 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงาน สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานสานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ซึ่งจะมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประมาณ 
3,000 คน และขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับการพิจารณายกย่องให้เป็นคนดีศรีสมเด็จ ประจ าปี 2561 และ ดร.บุญลือ 
ทองอยู่ ได้รับการพิจารณายกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นกิตติมศักดิ์ ด้วยเหตุที่ทั้งสองท่านได้ให้การส่งเสริมสนั บสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี  
20 กันยายน พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดทีี่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  3.1 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กรและด้านความร่วมมือวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ Dong-Ah Institute 
of Media and Arts (DIMA) 
สรุปเรื่อง 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดี ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
และนายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านบริหาร
จัดการองค์กรและด้านความร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 – 
30 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Dong-Ah Institute of Media and Arts 
(DIMA) ซึ่งเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ด้านสื่อสารมวลชนและเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งของเกาหลใีต้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีของสถาบัน Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) ให้การ
ต้อนรับ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจดัการองค์กรและด้านความร่วมมือวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ Dong-Ah Institute of 
Media and Arts (DIMA) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
สรุปเรื่อง 
 คณบดีวิทยาลัยการดนตรีได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และมีผลในวันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการดนตรี  ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2878/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่ อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ  
ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.๒๕61 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการจัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่  
5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยการจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 
ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบการเสนอช่ือที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดข้ึน ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และให้ผู้ได้รับ 
การเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองโดย



๖ 

 

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
 จึงน ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรีพร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอ  
สภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาวาระดังกล่าว 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย

การดนตรี และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย 
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย 
การดนตรี 
 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติถอดถอนอาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ พ้นจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 2. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ด ารงต าแหน่งคณบดวิีทยาลัยการดนตรี 
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

 4.2 การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สรุปเรื่อง 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาที่ 2615/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕61 
 คณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือ 
ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง รายช่ือผู้ที่ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลอืกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั ประกาศ ณ วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกลา่วข้างต้น โดยจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานที่มีสิทธ์ิเสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ที่ 14 
กันยายน พ.ศ.2561 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบการเสนอช่ือที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดข้ึน ปรากฏว่า
มีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธ์ิ 
   2) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
   3) อาจารย์สรสินธ์ุ  ฉายสินสอน 



๗ 

 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และให้ผู้ได้รับ 
การเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  
ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ ดังนี ้
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 จึงน ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมเอกสารข้อมูลประวัติ
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และการตอบค าถามจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนน
โดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

4.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อน าเรียนต่อองคมนตรี โดยก าหนดให้น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่  
4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 กองนโยบายและแผนได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี ้
 1) ควรระบุข้อมูลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพิ่มเติม  โดยแสดง
รายละเอียดการพัฒนาโรงเรียนสาธิตควบคู่กับมหาวิทยาลัย   

2) ควรตรวจสอบการเขียนและการใช้ค าให้ถูกต้อง เช่น ค าว่า “โรงเรียนกลาง” แก้ไขเป็น “โรงเรียน
ขนาดกลาง” “โรงเรียนขยายโอกาส” แก้ไขเป็น  “โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา” เป็นต้น 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและรายละเอียดข้อมูลในเอกสารรายงานองคมนตรี ด้านข้อมูล
พื้นฐาน ควรระบุข้อมูลของโรงเรียนสาธิตอย่างละเอียดชัดเจน และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4) ควรจัดท าบทสรุปผู้บริหาร โดยระบุข้อมูลผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 



๘ 

 

 5) ควรน าเสนอสรุปผลการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้สภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบด้วย 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 4.4  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 

 4.5 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่  
22 มีนาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยขอย้ายงานเทคโนโลยีการศึกษาไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งที่  2/2561 วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบให้ย้ายงานเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากรทั้งหมดตามกรอบอัตราก าลังของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (5) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็น  
ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการ 
 กองบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2561 วันพฤหัสบดีที่  
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรณีของการย้ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีฐานะ
เป็นงานในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นการย้ายหรือปรับ
โครงสร้างในกลุ่มงานที่ไม่ได้เกีย่วข้องกับโครงสรา้งของสว่นราชการ ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  จึงไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยได ้
  

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
สรุปเรื่อง 
  จากสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่  2) พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่  
19 กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบังคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย



๙ 

 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย 
 (1) อธิการบด ี ประธานกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดทีี่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน รองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 1 คน กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน กรรมการ 
 (4) คณบดีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการ 
 (5) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ 
  ซึ่งมาจากการคัดเลอืกกันเอง 1 คน    
 (6) ผู้ช่วยอธิการบดีทีอ่ธิการบดมีอบหมาย 1 คน กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 (8) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) ผู้อ านวยการกองคลงั กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (10) หัวหน้างานพัสด ุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้กรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้อีก 
 ปัจจุบันคณะกรรมการฯ (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 7/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ได้ด ารงต าแหน่งครบ
วาระ 2 ปี  
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 
2561 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ได้รายช่ือดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณากร  เพชรคง กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ กรรมการ 
 6. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
 7.  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 9. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  
 

การพิจารณา 



๑๐ 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ควรปรับรายช่ือ
กรรมการที่แต่งตั้งโดยต าแหน่งแก้ไขเป็นช่ือบุคคลเพื่อความชัดเจน  

  

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณากร  เพชรคง    กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ   กรรมการ 
 6. อาจารยท์วีศักดิ์  จงประดับเกียรติ  กรรมการ 
 7. อาจารยม์รกต  ภู่ทอง    กรรมการ 
 8. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางบุญเพ็ญ  หงส์ทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นายกิตติพงษ์  พื้นพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.7  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่ งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง วิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) อาจารย์ 
ธีรถวัลย์ ปานกลาง ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และ (3) อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกลา่ว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 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 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจาก
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดทีี่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 ราย ดังนี ้
 1)  อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 
 2)  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาฟิสิกส์) 



๑๑ 

 

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
 3)  อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์) 
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รวม 2 ราย ตามที่เสนอมา  
 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 

2. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์
ศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561  
 

 4.8 การขอความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชา ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
การเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว 
สรุปเรื่อง 
 ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการตามสาระส าคัญตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย 
  1. ก าหนดช่ือสาขาวิชา ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ดังกล่าว 
  2. เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาฯ ที่เคยก าหนดไปแล้ว 
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการส ารวจความต้องการของคณาจารย์ โดยให้คณาจารย์  
ทุกท่านศึกษารายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวว่ามีสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการหรือไม่  
หากไม่พบให้แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม และให้คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ อยู่แล้ว  
ท าการเทียบเคียงสาขาวิชาตามที่ก าหนดช่ือไว้ท้ายประกาศ ก.พ.อ.ดังกล่าว หากไม่พบหรือไม่ตรงกับความต้องการ  
ให้แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม 

จากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏผลว่า คณาจารย์พบว่ารายช่ือสาขาวิชาที่ระบุไว้ท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ตรงกับสาขาวิชาที่ต้องการแล้ว จึงไม่ประสงค์แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม และคณาจารย์  
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ อยู่แล้วได้ท าการเทียบเคียงสาขาวิชาตามรายช่ือสาขาวิชาที่ก าหนดไว้ท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว โดยไม่ประสงค์แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม 

งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้จัดท ารายช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และประมวลรายการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (กพว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้น ารายช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และประมวลรายการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ เสนอต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561  



๑๒ 

 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่  10/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของการระบุอนุสาขาวิชาในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ระบุเพียง  
แค่สาขาวิชาเท่านั้น เนื่องจากการระบุอนุสาขาวิชาที่แยกย่อยจนเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
ในอนาคต  

2) ควรจัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณาจารย์ในการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวก่อนเสนอไปยัง สกอ. พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายช่ือให้ลงนามรับทราบเป็นหลักฐานด้วย  
เพื่อความชัดเจน 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การก าหนดรายช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรหลายหลกัสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



๑๓ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

 4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ . 2552  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่ อง  เกณ ฑ์มาตรฐานห ลักสูตรระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ 
และน าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕61 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕61 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี ้

 1) ควรปรับช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2) ควรตรวจสอบเนื้อหาทั้งหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปรับแก้เป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
3) ควรตรวจสอบการพิสูจน์อักษรการใช้ค าและการเขียนให้ถูกต้อง ดังนี้ 

- ปรับการเขียนค าน าให้ถูกต้องและชัดเจนย่ิงข้ึน  
- ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ “หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญาโท แผน ก 

แบบ ก 2” แก้ไขเป็น “หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2” 
- ในหน้า 4 ข้อ 13.1 “โด” แก้ไขเป็น “โดย”  
- ในหน้า 6 “และปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” แก้ไขเป็น “และปรับตัวให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก” 
  4) ควรตรวจสอบการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ช่ือรายวิชา และค าอธิบาย
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย  
  

มติท่ีประชุม รับทราบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

4.11  การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
สรุปเรื่อง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
การปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕61 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง  
การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี ้

 1) ควรตรวจสอบการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมาย ช่ือรายวิชา และการเขียน
ค าอธิบายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  

 2) ควรปรับแก้ไขตัวเลขให้เป็นเลขอารบิกตามมาตรฐานสากล 
3) ควรปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยอื่นและตรงกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา เช่น รายวิชา
ทางด้านจิตวิทยาคลินิก และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ NVC (Nonviolence Communication) ซึ่งเป็นวิชาที่องค์กร
เอกชนต้องการมาก คือผู้ที่มีความสามารถในการคลี่คลายข้อขัดแย้งในองค์กร หรือการใช้ทรัพยากรคลี่คลาย
สถานการณ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในท้องที่ รวมทั้งความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ในปัจจุบัน เป็นต้น 

4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 
โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับไปเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับ
ของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 81 แห่ง  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลรายงานการประเมิน



๑๕ 

 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเพื่อรับทราบ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.57 อยู่ในระดับสูงมาก และเมื่ อพิจารณาจากการจัดอันดับ 
ผลคะแนนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอันดับที่ 1 จากจ านวน 81 มหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

  5.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า  
ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ จ านวน 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – วันที่ 21 กันยายน 
2561 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานผลให้แก่คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ระดับคณะดังกล่าว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาในปีต่อไป 

งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


