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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 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. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายทนง โชติสรยุทธ์       ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 



๒ 

 

๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1. ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนงานเดิน-ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ 
คร้ังที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งงานดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี จึงน าเส้ือ
กับเหรียญท่ีระลึกมามอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน โดยประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น ารายได้
จากการจัดงานดังกล่าว จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อ
การศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมและ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานโดยได้รับการ
สนับสนุนและอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ท าให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จด้วยดีและได้รับความช่ืนชม
จากผู้เข้าร่วมงานจ านวนมากกว่า 4,000 คน ประกอบด้วยประชาชนท่ัวไป คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวขอบคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนในกิจกรรม 
การเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีให้การสนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความส าเร็จ
ด้วยด ี

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดต าแหน่งของ 
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมใหท้ราบว่า ตามประกาศของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท่ีก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างเปิดเผย และมีการเล่ือนก าหนดเวลาเป็นภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม  
พ.ศ. 2562 โดยให้แสดงหลักฐานทางบัญชี ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ต่อมามีการใช้อ านาจตาม ม.44 
ยกเว้นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่จ าเป็นต้องยื่นบัญชีดังกล่าว แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงเดิม ท าให้ 
ป.ป.ช. ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาหารือเปิดรับฟังความคิดเห็นของหลายฝ่าย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติในขณะนี้ ท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถึงแม้จะครบ
วาระในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ยังคงต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเช่นเดิม เว้นแต่จะแสดง
เจตนารมย์ลาออกภายในวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยสามารถกระท าได้ท้ังโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร  



๓ 

 

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังประธานท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทราบว่า มีแนวโน้มท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไม่ต้องยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน อย่างไรก็ตามต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก ป.ป.ช. เพื่อความชัดเจน  

นายวรพงษ์ วรรณศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามท่ีมีค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ท่ี 21 /2561 ข้อ 4 ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ของการก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เร่งด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฉบับ
ใหม่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังนี้ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประกาศใช้ต่อไป” เป็นการบังคับให้ 
ป.ป.ช. ต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นกัน ซึ่งหลังจากการประชุมหารือรับฟัง
ความคิดเห็น ในวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว ป.ป.ช. จะต้องสรุปและออกประกาศต่อไป มหาวิทยาลัยจึงควร
ติดตามความเคล่ือนไหวของ ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร่ือง การแต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันท่ี 22 มกราคม  
พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  
สืบค้า เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  
ไชยโรจน์ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม 
และกรรมการจากองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รองศาสตราจารย์ พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร จากผู้แทนองค์การวิชาชีพ (สภาพยาบาล) และดร.ธนู กุลชล จากผู้แทน
องค์กรเอกชน (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) และกรรมการโดยต าแหน่ง รวม 24 คน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 23 
มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.4 นโยบายการผลิตครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
สรุปเร่ือง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า ในวัน ท่ี 21 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.1 เพื่อเร่งด าเนินการพิจารณาให้เรียบร้อยแล้วน าเข้าท่ีประชุมของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่ เพื่อให้สามารถเปิดรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ 3 และ 4 โดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่าง มคอ.1 มีประเด็นส าคัญคือจ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเอก เดิมก าหนดไว้ 60 หน่วยกิต ปรับแก้ไข
เป็น 40 หน่วยกิต ส่วนอีก 20 หน่วยกิต ให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มเติมรายวิชาท่ีเป็นลักษณะเด่นหรือแนวทางการ
ผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของหลักสูตร รวมท้ังเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย 
หลักสูตรเอก-โท วิชาเอกก าหนด 40 หน่วยกิต วิชาโทก าหนด 30 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมอยู่ระหว่าง 120 -150 
หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับลักษณะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย และปรับแก้ในประเด็นการฝึกปฏิบัติการสอนเดิม
ระบุให้ฝึกปฏิบัติการสอนทุกปี ได้ปรับแก้ไขเป็นรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้ฝึกวิธีใดก็ได้แต่ไม่ควรฝึกทุกปี 
เนื่องจากมีข้อโต้แย้งของกรรมการในประเด็นท่ีว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ยังมีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอในการ  



๔ 

 

ฝึกปฏิบัติการสอน ดังนั้นให้เป็นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสภาวิชาชีพก าหนด ท้ังนี้ 
คุรุสภาก าลังด าเนินการปรับเปล่ียนกฎหมายวิชาชีพครูเช่นกัน คาดว่า สกอ. จะส่งให้มหาวิทยาลัยรับทราบภายหลังการ
ประชุมวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง ไม่ควรจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครูแบบ
พิมพ์นิยม เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งเชิงวิชาการ
และการเน้นกระบวนการพัฒนาผลผลิตของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรควรเพิ่มวิชาโทเพื่อเปิดโอกาสให้
บัณฑิตสามารถเลือกสอบได้สองวิชา รวมท้ังเปิดทักษะท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเข้าไปในกลไกของวิชาชีพให้กับ
นักศึกษาด้วย เช่น ทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรวิชาชีพครูแบบพิมพ์นิยมนั้นเกิดจากด าริของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและท่ีปรึกษารัฐมนตรี ท่ีมีเจตนาช่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏในการคิดท าเค้าโครงหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ขัดข้องและร่วมกันจัดท าเค้าโครงหลักสูตรดังกล่าวส าเร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการปรับให้เข้ากับบริบทและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเค้าโครงแบบพิมพ์นิยมนั้น  
จะมีประโยชน์ในการถ่ายโอนนักศึกษาในอนาคต เมื่อมีเค้าโครงท่ีใกล้เคียงกัน ท าให้ง่ายต่อการโอนหน่วยกิต 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

  1.5 การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชู เกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิ ราลัย 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม พ.ศ.2562 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย ได้มีการ
จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันท่ี 13 – 19 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมใหญ่ 2 กิจกรรม คือ 1) มหกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝ่ังธนบุรี ครั้งท่ี 1 โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมา
เปิดงานและร่วมชมการแสดง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงเป็นชาวต่างชาติ จาก  7 ประเทศ และมีหน่วยงานของประเทศไทย 
จาก 10 หน่วยงาน และ 2) พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยได้รับประทาน
ไฟพระฤกษ์จากสมเด็จพระสังฆราชมาใช้ในการประกอบพิธีและส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/๒๕61 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี  
23 ธันวาคม พ.ศ.2561 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวัน
อาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 และวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ 
สรรหาฯ ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ดังนี้ 
 1. จัดประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 และจัดท าประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 รวมท้ังก าหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. เปิดรับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 17 - 28 
ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 
16.00 น. 
 3. การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการ  
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยระดับคณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน 8 หน่วยงาน เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รายช่ือ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 6 รายช่ือ 
  3.2 ไม่มีการเสนอช่ือโดยคณาจารย์ประจ าหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 4. จัดประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2562 เพื่อประเมินคุณสมบัติและ
พิจารณากล่ันกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ได้รายช่ือจ านวนไม่เกินสามรายช่ือ โดยเรียง
ตามล าดับตัวอักษร 
 5. คณะกรรมการสรรหาฯประเมินคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามท่ีหน่วยงานเสนอโดยผู้ได้รับการเสนอช่ือทุกคนมีคุณสมบัติครบตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ หลังจากนั้น
คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณากล่ันกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้รายช่ือจ านวน  
3 รายช่ือ เรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
   3. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 

การพิจารณา 
 นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในท่ีประชุม อนุญาตให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ในการพิจารณาวาระท่ี 5.1 เรื่อง การพิจารณา
เลือกนายกสภามหาวิทยาลัย  

ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม 
ในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  
ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในท่ีประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งต้ัง ถอดถอน ลงโทษบุคคล  
ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในท่ีประชุม เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะท า
ความกระจ่างในเรื่องนั้น” 



๖ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ได้ยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
ขอสละสิทธิ์ในการรับการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มีผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท 
ชุนดี ไม่เป็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุม 
จึงเห็นสมควรให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 27 ก าหนดว่า “กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าในการลงมตินั้นมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกหนึ่ งเสียง  
เป็นเสียงช้ีขาด การออกเสียงช้ีขาดจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย”  

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ได้ขอสละสิทธิ์จากการรับการพิจารณาเลือกเป็นผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเหลือรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
2. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนน        
โดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทาบทาม และด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทาบทามและเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 4.2 การพิจารณาจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
สรุปเร่ือง 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
เมื่อวันพุธท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 โดยได้ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ลงประชามติการขอรับเงินเดือน 1.5 และ 1.7 โดยไม่หักเข้ากองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งผลการท าประชามติ สรุปได้ดังนี้ 
 เห็นด้วยกับการจ่ายเงินเดือนเต็ม  348 คน  (83.86%) 
 ไม่เห็นด้วย    41 คน  (9.88%) 
 งดออกเสียง    21   คน  (5.06%) 
 บัตรเสีย     5  คน  (1.20%)    
 รวมผู้ลงประชามติท้ังส้ิน   415 คน  (71.79%) 
*** พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิบงบประมาณแผ่นดิน) ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 578 คน 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอเรื่องการขอให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน (1.5 เท่า 
ของสายสนับสนุน และ 1.7 เท่าของสายวิชาการ) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน โดยคืนเงิน 
ท่ีหักไปให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏในบันทึกข้อความแนบท้ายวาระ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ผลการลงคะแนนประชามติของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
 2. แบบลงประชามติการขอให้ทางมหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน (1.5 เท่า ของสายสนับสนุน 
และ 1.7 เท่า ของสายวิชาการ) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2557  



๗ 

 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2561  
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
1) เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยโดยตรงในการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย แต่เมื่อน าเข้ามาพิจารณาในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1.1) สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับเงินสะสมท่ีแต่ละมหาวิทยาลัยหักไว้เป็น

สวัสดิการ ซึ่งจะไม่มีปัญหาการถูกส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียกเงินคืน ตามเงื่อนไขของเงินพนักงาน
มหาวิทยาลัยส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐจะสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี หากมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักเกณฑ์และด าเนินการ
ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้น เมื่อส่วนหนึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน มีการเรียกร้องในการขอ
เงินเดือนเต็มตามท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติไว้ คือ จ านวน 1.5 เท่าของข้าราชการ ส าหรับสายสนับสนุน และ 
1.7 เท่าของข้าราชการ ส าหรับสายวิชาการ มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินท้ัง 
578 คน เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจรายละเอียดท้ังหมดให้เกิดความถูกต้องชัดเจน และให้พิจารณาแนวทางเลือก 2 
แบบ ดังนี้  

- แบบท่ี 1 คือ ขอรับเงินเดือนเต็ม โดยต้องช้ีแจงรายละเอียดและเงื่อนไขกรณีการเลิกจ่าย 
เงินสมทบของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน พร้อมท้ังให้ลงช่ือยินดีรับเงินเดือนเต็มจ านวนและรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว 
เป็นรายบุคคลด้วย ส าหรับผู้ไม่มาประชุมให้แจ้งมารับข้อมูลในวันถัดไป 

- แบบท่ี 2 คือ ยินดีให้หักเงินเดือนเข้ากองทุนสวัสดิการ โดยให้ลงช่ือยินดีให้หักเงินเดือนเพื่อ
ไปใช้ด าเนินการในการจัดสวัสดิการตามข้อบังคับเดิม  

หลังจากนั้นจึงเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความเป็นไปได้และด าเนินการต่อไป หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ก็ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่  

1.2) การคืนเงินสมทบ ให้ค านวณตามร้อยละของเงินท่ีมีในกองทุนกับจ านวนอายุการท างาน  
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยแต่งต้ังคณะท างานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ประสานงานร่วมกับกอง
นโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล  

1.3) มีแนวทางจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีได้มีหนังสือตอบข้อหารือ
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เมื่อวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีมีมติว่า เพื่อเป็นการทดแทนการจ้างข้าราชการให้ทาง
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง โดยไม่ได้ก าหนดว่าเป็น
ค่าจ้าง ซึ่งอาจหมายถึงเงินเดือน เงินสวัสดิการ หรือเงินต่างๆ  ท่ีก าหนดไว้ และมหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และก าหนดอัตราค่าจ้างต่อไป โดยสามารถก าหนดค่าใช้จ่ายอย่างอื่น  
ท่ีไม่ใช่ค่าจ้างได้เช่นกัน เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดเรื่องดังกล่าว ข้อเสนอแนะของนายกสภา
มหาวิทยาลัยจึงสามารถด าเนินการได้หากสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนั้นควรช้ีแจง
ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดเพื่อให้เข้าใจอย่างครบถ้วน  

2) มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาหารือร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แล้วจึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป  

3) มอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้
พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

 



๘ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและส ารวจข้อมูลผู้ท่ียินยอมให้หักเงินและ
ไม่ให้หักเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ รวมท้ังแนวทางการคืนเงินแก่ผู้ท่ีไม่ให้หักเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ และการปรับฐาน
เงินเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ขออนุมัติคร้ังที่ 2 เพิ่มเติม) และการขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจาก
วงเงินงบประมาณคงเหลือเดิม 
สรุปเร่ือง 
 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย และ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน  
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 9 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานท่ีขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้ประเภท
คงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวนรวม 334,435,200 บาท 
(สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และอนุมัติการขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงาน
ใหม่และขอขยายเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 25,163,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสน 
หกหมื่นสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 1. การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวนรวม 334,435,200 บาท (สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนสามหมื่น 
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติส่ิงก่อสร้าง จ านวน  
1 งาน งบประมาณรวม 1,999,800 บาท 
  1.2 กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 
งบประมาณรวม 1,855,400 บาท และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 งาน งบประมาณรวม 310,492,200 บาท รวมท้ังส้ิน 
312,347,600 บาท 
  1.3 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขออนุมัติส่ิงก่อสร้างจ านวน 1 งาน งบประมาณ
รวม 428,000 บาท 
  1.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุมัติเงินอุดหนุน จ านวน 2,000,000 บาท 
  1.5 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ขออนุมั ติ งบประมาณ (ครั้ ง ท่ี  2  เพิ่ ม เติม) จ านวน 
17,659,000 บาท  
 2. การขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงิน
งบประมาณเดิม จ านวนรวม 25,163,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันส่ีร้อยบาทถ้วน) จ าแนกตาม
หน่วยงาน ดังนี้ 
  2.1 วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมั ติงบประมาณจากงบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวงเงินจ านวน 55 ,290,400 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาการดนตรี 
ได้ด าเนินการขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิมคงเหลือ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมเป็นเงิน 14,874,800 บาท ท้ังนี้ โครงการฯ ดังกล่าวของวิทยาลัยการดนตรี  
ได้ส้ินสุดระยะเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีงบประมาณคงเหลือ 10,264,000 บาท และปีงบประมาณ  



๙ 

 

พ.ศ.2562 วิทยาลัยการดนตรีขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจาก
วงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 10,264,000 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
  2.2 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติจากงบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ในวงเงินจ านวน 120 ล้านบาท ส าหรับโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) โดยมี
ระยะเวลาตลอดโครงการ 3 ปี ต้ังแต่วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2557 ถึงวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2560 โดยมีงบประมาณ
คงเหลือ จ านวน 72,312,800 บาท ต่อมาเมื่อโครงการฯดังกล่าว ส้ินสุดระยะเวลาลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 14,866,400 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางศูนย์อู่ทองทวารวดีจึงขอ
ด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิมคงเหลือ จ านวน 
14,866,400 บาท (สิบส่ีล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นการเสนอขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการ
ด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 25,163,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันส่ีร้อยบาท
ถ้วน) เป็นวงเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ด าเนินการไปแล้ว แต่ยังด าเนินการไม่ส้ินสุด จึงเสนอขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาโดยใช้วงเงินเดิมท่ีอนุมัติไปแล้วและปรับแผนการด าเนินงานใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการ ท่ีประชุมจึง
เห็นสมควรอนุมัติตามท่ีเสนอ 

2) ประเด็นการเสนอขออนุมั ติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวนรวม 334,435,200 บาท (สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสน
สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลงบประมาณรายปี ครั้งท่ี 1 ซึ่งอนุมัติไปแล้ว 80% ดังนั้น 
ในการอนุมัติครั้งท่ี 2 จึงสามารถอนุมัติได้ภายในวงเงิน 20% ท่ีเหลือ รวมกับอนุมัติงบประมาณรายได้ประเภท บกศ.  
คงคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขอให้มหาวิทยาลัยค านวณงบประมาณท่ีเหลือ 20% ให้สอดคล้องกับ
จ านวนนักศึกษาในปัจจุบันด้วย 

3) รายละเอียดของโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพัก
นักศึกษาไทยและต่างชาติ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

3.1) อนุมัติโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษา
ไทยและต่างชาติในหลักการ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดแบบอาคารน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 

3.2) การสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมฯ ควรจัดท าแบบอาคารอย่าง
ละเอียดประกอบด้วยข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) และรายละเอียดการค านวณราคากลาง (BOQ) ตามระเบียบของ
การของบประมาณเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยท าให้มีระดับตามมาตรฐานสากลและเพิ่มจ านวนห้องพักให้
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ และควรจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบกับอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมเดิม (อาคาร 11) 
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากรอบการสร้างโรงแรมใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมท้ังส ารวจความต้องการและ  
ความคุ้มค่าระหว่างการจัดท าเป็นโรงแรมและหอพักนักศึกษา 

3.3) ควรน างบประมาณรายได้ประเภทคงคลังไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อท่ีดินเพื่อ
ขยายพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มพูนขึ้น 

3.4) รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีอาจมีการก าหนดงบประมาณเกินจาก
ราคากลางและเกินความจ าเป็น เช่น ในหน้า 66 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ งบประมาณ 
1,999,800 บาท ในหน้า 67 เก้าอี้อเนกประสงค์ 1,000 ตัว งบประมาณ 1,620,000 บาท และศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดีท่ีไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่มีการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ งบประมาณ 958,000 บาท ปรับปรุง



๑๐ 

 

ห้องท างานผู้บริหารและบุคลากร งบประมาณ 500,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาอ เนกประสงค์ 
800,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศิลปอาชา 1,900,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมุนไพร 
1,250,000 บาท และความจ าเป็นของเครื่องสแกนนิ้วเข้าประตู เป็นต้น  

3.5) ควรเพิ่มการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีว่างและพื้น ท่ีการท ากิจกรรมของนักศึกษา รวมท้ัง
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) เฉพาะรายการท่ี 1.1, 1.3, 1.4 และ 1.5 จ านวน 24,435,200 บาท 

2. อนุมัติโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทยและ
ต่างชาติในหลักการ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดแบบอาคารน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
ขออนุมัติงบประมาณอีกครั้ง 

3. อนุมัติการขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจาก
วงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 25,163,400 บาท 

 

4.4 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
  อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย ในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
1 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(6708 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ) 
ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน 2561 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา  
 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6708 สาขาวิชา
กฎหมายธุรกิจ ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน 2561 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก 
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4.  
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10.  
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและ 
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ 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” 
 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 

  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้ งท่ี 
1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบใหเ้ปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท้ัง 3 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 



๑๒ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

 4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 5 จ านวน 5 รอบ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร จ านวน 743 คน จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
24 มกราคม พ.ศ. 2562  
   

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาของสภาวิชาการประกอบกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 – 5 รวมจ านวน 743 คน 

  

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
ครั้งท่ี 1 – 5 รวมจ านวน 743 คน 
 

4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเร่ือง 
 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว 
และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 8/๒๕61 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี  10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ  และให้แก้ ไข 
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี  10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภาวิชาการ โดยน าเสนอ
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1) ควรทบทวนช่ือปริญญาโดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกับครุศาสตร 
มหาบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์สังกัดในคณะครุศาสตร์ ท าให้อาจมีปัญหาในการจัดท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการได้  



๑๓ 

 

2) ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
ได้แก่ การเติม s ในค าว่า Skills Principles และ Concepts  

3) ตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดในปรัชญากับรายวิชาของหลักสูตรในประเด็น  
การบ าบัดรักษา  

4) ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณรายจ่ายในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) 
  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง  
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือน ต้ังแต่เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้
ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจาก
เงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคและรายได้ อื่นๆ  
รวมท้ังส้ิน 1,368,088,738.26 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาท 
ยี่สิบหกสตางค์)  ประกอบด้วย 

- รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 665,213,515.50 บาท (หกร้อยหกสิบห้าล้าน 
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)  

- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จ านวน 461,589,730.99 บาท  
(ส่ีร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 3,662,900.00 บาท (สามล้านหกแสน 
หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

- รายได้อื่นๆ จ านวน 28,022,037.10 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองหมื่นสองพัน 
สามสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) 

2) ค่าใช้จ่ าย  ค่าใช้ จ่ายห ลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน  ปี งบประมาณ  พ .ศ.2561  
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายอื่น รวมท้ังส้ิน 1,129,683,437.87 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันส่ีร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 416,095,257.00 บาท (ส่ีร้อยสิบหกล้านเก้าหมื่นห้าพัน 
สองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 109,499,906.04 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้าน 
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยส่ีสิบเก้าบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าตอบแทน จ านวน 85,070,243.67 บาท (แปดสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อย 
ส่ีสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

- ค่าใช้สอย จ านวน 143,289,703.36 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่น 
เก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์) 



๑๔ 

 

- ค่าวัสดุ จ านวน 67,032,416.57 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันส่ีร้อยสิบหกบาท
ห้าสิบเจ็ดสตางค์) 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 52,575,806.21 บาท (ห้าสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น 
ห้าพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 203,716,956.68 บาท (สองร้อย 
สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 2,959,255.75 บาท (สองล้านเก้าแสน 
ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 49,443,892.59 บาท (ส่ีสิบเก้าล้านส่ีแสนส่ีหมื่นสามพันแปดร้อย
เก้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 เป็นเงิน 28,804,745.72 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนส่ีพันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางต์) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 5.2 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อยกระดับการผลิตครู
ให้มี คุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นมหาวิทยาลัย เพื ่อท ้อ งถิ ่น  โดยปร ับ 
จากหลักสูตร ๕ ปี เป็นหลักสูตร ๔ ปี โดยจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๓๘ แห่ง ได้จัดท าหลักสูตรกลางร่วมกัน มีการวิพากษ์หลักสูตรกลาง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ “การใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีอธิการบดีและคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งร่วมลงนาม  
พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามในฐานะ
พยาน ขณะนี้แต่ละหลักสูตรก าลังเร่งแก้ไขตามข้อวิพากษ์ของคณะกรรมการกลางและจะจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏแต่ละแห่งต่อไป 
 มหาวิทยาลัย ได้ จัดท าโครงการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต ๔ ปี  เพื่ อรองรับ 
การด าเนินการดังกล่าว โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามท่ีแนบมา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี 
 

 5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
สรุปเร่ือง 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการมีโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์  
และนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอรายละเอียดก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมฯต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 



๑๕ 

 

 5.4 การยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดเป็นกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ท้ังในระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ีประชุมรับฟังการน าเสนอ มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดให้แก่
นักศึกษา และสร้างส่ิงแวดล้อมให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เช่น การเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษแบบงดใช้ภาษาไทย การสนทนาถามตอบเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน เป็นต้น  

 

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารและการประกอบอาชีพ) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


