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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------- 
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. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖.    อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์อรุณี คู่วิมล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
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๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับ 
โล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดผู้น านักบริหารแห่งปี 2561 ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ Thailand 
Leader Awards 2018 โดยชมรมสมาพันธ์ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรางวัลผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น จากงาน
ประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร ครั้งท่ี 6 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

2. อาจารย์กัมปนาท คูศิริรัตน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากร
วิชาการ 2561 เรื่องการออกแบบและพัฒนาส่ือแอนิเมช่ัน 2 มิติ เพื่อน าเสนอข้อมูลการใช้ปุ๋ยชีวภาพเชิงพาณิชย์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันสตรีไทย ประจ าปี 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

4. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา โครงการประกวดเด่ียวเครื่อง
ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 
82 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์ดังนี้ 

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์  
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร  
4.4 อาจารย์ต้ังปณิธาน  อารีย์  
4.5 อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์  
4.6 อาจารย์สุธี  จันทร์ศรี  
4.7 อาจารย์สุรพงษ์  บ้านไกรทอง 
4.8 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย 

5. นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี เข้าร่วมโครงการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย 
เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์ดังนี้ 

5.1 นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทซอด้วง 
5.2 นางสาวธาดารัตน์  ศรีนอก ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทฆ้องวงใหญ่  
5.3 นางสาวนภาพร  กีโดย ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทระนาดเอก  
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5.4 นางสาววันวิสาข์  บุญชัง ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทซออู้  
5.5 นายครองไทย  อยู่ดี ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทระนาดทุ้ม  
5.6 นายจีระพงษ์  ธงเทียว ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทขิมสาย 7 หย่อง 
5.7 นายชวลิต  ลีนาบัว ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทซอด้วง  
5.8 นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทจะเข้  
5.9 นายปฏิภาณ  ธนาฟ ูได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทปี่ใน 
5.10 นายปณิธาน  สิงห์ห่วง ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทฆ้องวงใหญ่  
5.11 นายพงษ์ศักด์ิ  วงค์เสวก ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทขิมสาย 7 หย่อง 
5.12 นายพงษ์ศิริ  ยอดเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทจะเข้  
5.13 นายพีรพัฒน์  รอดภัย ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทซอสามสาย  
5.14 นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทขับร้อง  
5.15 นายสิทธิศักด์ิ  สิทธิแสงชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทระนาดเอก  
5.16 นายสุวัฒน์  นิลยิ่งเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทขับร้อง  
5.17 นายอภิเดช  รู้อยู่ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทระนาดทุ้ม 
5.18 นายอิทธิกร  จันทน์พฤกษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทปี่ใน  

 

1.2 เชิญร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วัดป่าสัก (วัดจ าปาสัก) 
จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ขอเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพื่อสมทบทุน
บูรณะหลังคากุฏิ และสร้างฐานรั้วรอบพื้นท่ีวัด ณ วัดป่าสัก (วัดจ าปาสัก) จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ท่ี 28 ตุลาคม 
2561     

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

  1.3 ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ส านักพระราชวัง 
ได้แจ้งก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี 2559 – 2560 เริ่มต้ังแต่วันท่ี 9 เมษายน – 12 เมษายน พ.ศ. 2562 เว้นวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ 3  วัน แล้วจึงด าเนินการต่อในวันท่ี 16 – 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ในส่วนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงเรียนให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน พ.ศ.2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ในช่วงต้นเดือน
กันยายน ได้มีการน าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมและศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal 



๔ 

 

University) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยด้วย และกลุ่มท่ีสอง เดินทางไปท่ีศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University) และวิทยาลัยครู ล่ีเจียง (Lijiang Teachers College) จึงขอเชิญ
ผู้แทนของกรรมการท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรายงานผลการศึกษาดูงานและร่วมประชุมให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางของกลุ่มศึกษาดูงาน  
ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) น าทีมโดยอธิการบดี ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มีกิจกรรมส าคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. การเข้าร่วมประชุมอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่ีท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) รวม 9 แห่ง ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
อธิการบดีได้ขึ้นเวทีบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้บริบท  
การเปล่ียนแปลงของโลกและนโยบายของประเทศไทย  

2. การเข้าร่วมงานฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน 
(Tianjin Normal University) มีการจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่  โดยมีนักการปกครอง นักการศึกษา ศิษย์ เก่า  
ศิษย์ปัจจุบัน อธิการบดี และผู้แทนจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ขึ้นเวทีอวยพร
และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินด้วย  

3. กิจกรรมการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย เมืองเทียนจิน (Tianjin Senior Citizens’ University) 
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงวัยได้ประสบความส าเร็จมาก โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงร่วมลงนามความร่วมมือ
กันอย่างเป็นทางการ พร้อมท้ังรับชมการแสดงของนักศึกษาผู้สูงวัย  ท าให้ได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา 
ผู้สูงวัยท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และมีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับวัยของผู้สูงวัยดังกล่าว 

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางของกลุ่มศึกษาดูงาน 
ณ เมืองยูนนานและเมืองล่ีเจียง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างการตลาด การสร้างเครือข่าย และการสร้าง
ความร่วมมือ จาก 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการลงนามต่อระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน
เพื่อกระชับความร่วมมือในอนาคตต่อไป  

2. วิทยาลัยครูล่ีเจียง (Lijiang Teachers College) มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ซึ่งได้รับความส าเร็จค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา และเป็นโอกาสดี 
ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรืออาจมีการแลกเปล่ียนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัย Southwest Forestry University ท่ีมีการรับนักศึกษา ประมาณ 30-40 คน  
เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถือเป็นการสร้างเครือข่าย ท่ีมีความ
เข้มแข็ง และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทย  
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
 

 3.2 ความคืบหน้าของการเสนอขอชะลอการบังคับใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์  ดร.ศิ โรจน์  ผลพั นธิน  น าเสนอท่ีประชุมว่ า สืบเนื่ องจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วาระท่ี 1.6 เรื่อง การเสนอขอชะลอ
การบังคับใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 จากท่ีประชุมอธิการบดี ผลปรากฏว่าได้รับอนุมัติเพียงข้อเดียวท่ีเสนอไป
คือให้สามารถเก็บผลงานไว้ได้ 3 ปี จากผลงานท่ีเคยเสนอขอไปแล้ว และท่ีประชุมอธิการบดีเห็นว่าควรมีการปรับแก้ไข
เพิ่มเติม จึงได้มีการแต่งต้ังคณะท างานเพื่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน ก.พ.อ และอยู่ระหว่างการประสานงานกับ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน ผู้ดูแลเรื่องกฎหมายระเบียบ
ต่างๆ ของ ก.พ.อ แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มบังคับ
ใช้ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ติดขัดและเป็นประโยชน์
ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

  

มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าของการเสนอขอชะลอการบังคับใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สรุปเร่ือง 
  สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย 
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน  
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์ สินในคราวประชุม 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
 



๖ 

 

เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้น า
เรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน 2561  

โดยการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 20 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  1) การจัดท าแผนงบประมาณควรค านวณจากจ านวนนกัศึกษาท่ีถูกต้องชัดเจน 

2) ควรตรวจสอบจ านวนเงินงบประมาณให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยค านวณรวมเงินงบประมาณคงคลังด้วย
เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณไปพัฒนามหาวทิยาลัยได้ตามนโยบายการพัฒนาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3) ควรจ าแนกรายละเอียดของงบเงินอุดหนุนในส่วนของงบบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยตามจริง 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 4.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.
๒๕61 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามค าส่ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2247/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ  
ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดท าประกาศต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี ๒1 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น 
โดยจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถ
เสนอช่ือได้ภายในศุกร์ ท่ี  17 สิงหาคม พ .ศ.2561 ภายใน เวลาไม่ เกิน  16.30 น . ตามแบบการเสนอช่ือ 
ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม 
   4) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ ทองสิน 



๗ 

 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง
รวมถึงการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรองได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ราย เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม 
   3) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ ทองสิน 
 จึงน ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมเอกสารข้อมูล
ประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาวาระดังกล่าว 
ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับ
คะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2565 
 

4.3 การจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี 
ถอนวาระ 

 

4.4 การถอดถอนและแต่งต้ังรองอธิการบดี 
สรุปเร่ือง 

 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
ได้แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้ังแต่วัน ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  
จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
ได้ต่อเวลาราชการ โดยให้เป็นไปตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งระบุว่า “ข้าราชการผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 
จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และงานบริหารอื่นท่ี ก.พ.อ. ก าหนดมิได้” 

2. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
ได้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต จะเกษียณอายุ
ราชการ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 และได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีต่ออธิการบดีตามบันทึก



๘ 

 

ข้อความท่ี ศธ 0564.01/ลข837 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2561 และอธิการบดีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาถอดถอน 

 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยได้แนบเอกสารข้อมูลประวัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  
เอี่ยมสะอาด มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

การพิจารณา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ได้ขอ
อนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติถอดถอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต พ้นจากต าแหน่ง 
รองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งอนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  

มติที่ประชุม 1. อนุมั ติถอดถอน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี  
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

2. อนุมัติถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี  
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

3. อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 

 4.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า  
ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันท่ี 26 มิถุนายน – วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยได้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมท้ังรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 สิงหาคม 2561 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรดังกล่าว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 ในระดับหลักสูตร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561  
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารและคณบดีควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีหลักสูตรท่ีได้รับ
ผลการประเมินในระดับดีมากในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีถัดไป 

(2) ควรน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีท่ีผ่านมาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้ 



๙ 

 

(3) ควรน าเสนอผลการรับรองหลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบด้วย 

(4) ควรวิเคราะห์ผลคะแนนขององค์ประกอบท่ี 2 – 6 อย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา
และน าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างตรงจุด 
  

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
 2. อนุมัติให้ความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 

 4.6 การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2560 – 2561 
สรุปเร่ือง 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็นถึง
คุณงามความดี อันประกอบขึ้นจากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างส่ิงดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 ท่าน คือ 1) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) 2) พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง และ 3) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง จึงได้
เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมท้ังประวัติและ
ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 
 1)  พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 2) พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 3) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
 ท่ีประชุมดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบ  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) และน าเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมท้ังประวัติและผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2561 ท่ีประชุม
ดังกล่าวมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 
 สภาวิชาการ ได้อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 
๒๒ (๓) “สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าท่ีพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา 
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙ (๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และจัดอันดับตามความเหมาะสม โดยให้กระท าเป็นการลับ ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือต่อไปยัง
สภามหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุมในครั้งท่ีมีมติ” พิจารณาการเสนอให้ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิดังกล่าวแล้วมีมติให้เสนอรายช่ือพร้อมประวัติและผลงานของบุคคล ผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิต ติมศักด์ิ จ านวน 3 ท่าน  



๑๐ 

 

เรียงตามล าดับ ดังนี้ ล าดับท่ี 1 นายเรืองยศ พิมพ์ทอง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก ล าดับท่ี 2 พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ล าดับท่ี 3 พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (4) “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙ (3) “ให้อธิการบดีน า
รายช่ือพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียดของผู้ท่ีผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ  
(๔) การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้กระท าเป็นการลับ ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุมในครั้งท่ีมีมติ” 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอข้อมูลจากผู้น าเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับ
คะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า บุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ท้ัง 3 ท่าน ได้รับ
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุม 
  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นายเรืองยศ พิมพ์ทอง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
2. พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  

เพื่อการพัฒนา 
3. พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 4.7 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,841 คน จึงได้น าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 
มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
จ านวน 1,841 คน 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาของสภาวิชาการประกอบกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แล้วมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 7 รวมจ านวน 1,841 คน 
  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 7 
รวมจ านวน 1,841 คน 
 
 
 



๑๑ 

 

 4.8 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
  อาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (2) อาจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (3) อาจารย์ ดร.อาทิตยา  
สามณฑา ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ และ (4) อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ  
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง  
และถอดถอน... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจาก
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  (สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป ์
  อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์) 

ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2561 
 2)  อาจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์) 
ต้ังแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

 3)  อาจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์) 
ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2561 

 4)  อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์รวม 4 ราย ตามท่ีเสนอมา  



๑๒ 

 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป ์อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2561 

2. อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ ต้ังแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

3. อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  
เคมีวิเคราะห์ ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2561 

4. อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
   

 4.10 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
  



๑๓ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จ าแนกเป็นภาคปกติและภาค กศ.พ. ดังนี้ 
 ภาคปกติ ด าเนินการโดย 
 1) รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio 
 2) รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
 3) รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
 4) รอบท่ี 4 ADMISSIONS 
 5) รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
 6) โครงการทุนเอราวัณ  
 7) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 8) โครงการทุนอุดมศึกษาฯ ชายแดนภาคใต้ 
 9) โครงการผลิตบัณฑิตไทย - จีน 
 ภาค กศ.พ. ด าเนินการโดยการรับตรง (สอบคัดเลือก) 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลข้อมูลการรับเข้านักศึกษาดังกล่าว และขอน าเสนอ
รายงานสรุปการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
9/2561 วันท่ี 20 กันยายน 2561 ประกอบด้วยประเด็นน าเสนอ ดังนี้ 
 1. ด้านจ านวนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
  1. จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดตามแผนรับ มคอ.2 รวมทั้งหมด 3,958 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 2,886 คน 
  2.1 รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio จ านวน 763 คน 
  2.2 รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา จ านวน 513 คน 
  2.3 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  จ านวน 527 คน 
  2.4 รอบท่ี 4 ADMISSIONS จ านวน 257 คน 
  2.5 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ จ านวน 740 คน 
  2.6 โครงการทุนเอราวัณ จ านวน 11  คน   
  2.7 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 17  คน 
  2.8 โครงการทุนอุดมศึกษาฯ ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1  คน 
  2.9 โครงการผลิตบัณฑิตไทย - จีน จ านวน 57  คน 
   
 



๑๔ 

 

  ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พ. 
  1. จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดตามแผนรับ รวมทั้งหมด 775 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 238 คน 
 2. ด้านการด าเนินการตามแผนรับ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ 
  ระดับปริญญาตรี 
  1. การรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ จ านวน  2 สาขาวิชา  
  2. การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จ านวน 57 สาขาวิชา  
  3. การรับเข้าเกินแผนรับ จ านวน 10 สาขาวิชา 
 ท่ีประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 แล้วมีการตั้ง
ข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
 1) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สาเหตุของหลักสูตรท่ีมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าเป้าหมาย และปรับ
แผนการรับนักศึกษาให้ตรงตามสภาพสังคมในปัจจุบันโดยไม่ยึดติดกับมติท่ีประชุมอธิการบดี (ทปอ.) มากจนเกินไป 
เช่น การบูรณาการศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีใกล้เคียงกัน หรือปรับเปล่ียนรายละเอียดของหลักสูตรให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

2) ควรจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับดี ผลคะแนนเฉล่ีย 
2.5 ข้ึนไป  

3) ควรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น  
การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและเพิ่มเติมรายละเอียดในภาษาต่างประเทศ เพื่อให้
นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้รับทราบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็ว 

4) ควรเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 
อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


