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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 11/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห ์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตรกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ กุลพิศาล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาวดาวประกาย สุขสี ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

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 แนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวต้อนรับและแนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่  
2 คน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การลาออกจากกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ  ท้ังนี้อาจไม่ต้องมีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิมาทดแทน เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า ตามท่ีได้มีประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 แต่เดิมมีเพียงอธิการบดีและรองอธิการบดีเท่านั้นท่ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเข้ารับการด ารงต าแหน่งและหลังจาก
ครบวาระไปแล้ว 1 ปี ต่อมา ป.ป.ช. ได้ออกประกาศฉบับใหม่ ก าหนดให้บุคคลท่ีมีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม
ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด ซึ่งแต่เดิมก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยต้องท าสรุปให้เสร็จภายใน 30 วัน ท้ังนี้ท่ีประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการทักท้วงไปยัง ป.ป.ช. 
โดยให้เหตุผลว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และมีบทบาท
หน้าท่ีอนุมัติโครงการในภาพรวมตามขั้นตอน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเงินท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ ซึ่ง ป.ป.ช. ได้
มีการประชุมพิจารณาปรึกษาหารือแล้วยังยืนยันตามเดิม แต่ขยายระยะเวลาจากวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็น
วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562  โดยก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
อันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วยเช่นกัน  



๓ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มีรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระท่ี 5 เรื่อง
เสนอเพื่อทราบ ในวาระท่ี 5.1 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด และพร้อมอ านวยความสะดวก
ให้แก่กรรมการในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

  1.4 การผลิตครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า จากการประชุม
รับทราบนโยบายการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ 4 ปี ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.อุดม คชินทร  
โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเลือกผลิตครู 4 ปี หรือ 5 ปี ได้ หากผลิตครู 5 ปี สามารถใช้มาตรฐานคุณวุฒิเดิม
คือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) และหากเลือกผลิตครู 4 ปี 
จะต้องรอมาตรฐานคุณวุฒิใหม่ โดยจะครอบคลุมระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และ ปริญญาเอก 3 ปี  และ 
มีกรอบความคิดด้านโครงสร้างวิชาชีพครู 3 กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ ความเป็นครู ศาสตร์การสอน และการปฏิบัติ 
การสอน โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ คือ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการพัฒนา
จัดท าหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี คาดว่าจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

รองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่ มเติมว่า นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง สกอ. ก าหนดให้
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทันรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
(TCAS) รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  และรอบท่ี 4 การรับแบบ Admission 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  10/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
25 ตุลาคม พ.ศ.2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3136/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 



๔ 

 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ  วันท่ี  
24 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ.2561 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น  
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 3 ราย  ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ และการให้ผู้ได้รับ
การเสนอช่ือน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง รวมถึงการพิจารณากล่ันกรองโดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
 เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ได้ท าหนังสือขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณา 
เพื่อเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงท าให้มีรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วัน
พฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 

 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่ง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
 

 4.2 การแต่งต้ังรองอธิการบด ี
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้แต่งต้ัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ได้เกษียณอายุราชการ 



๕ 

 

60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ได้ต่อ เวลาราชการ โดยให้
เป็นไปตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งระบุว่า “ข้าราชการผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ จะต้องปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 18 (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
และงานบริหารอื่นท่ี ก.พ.อ. ก าหนดมิได้” จากเหตุผลดังกล่าวท าให้สภามหาวิทยาลัยมีมติพิจารณาถอดถอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยได้แนบเอกสารข้อมูลประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 

การพิจารณา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน

ได้เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว 
ท่ีประชุมได้พิจารณาตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

2547 แล้ว มีมติให้อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน
ภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2561 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 โดยให้ตรวจสอบและ
แก้ไขรายละเอียดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 20/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ และให้ปรับแก้ไขตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  



๖ 

 

การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1. ปรับแก้ไข ข้อ 5 จาก “ให้คณะเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ” แก้ไข
เป็น “ให้คณะเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย” “ 

2. ปรับแก้ไข ข้อ 6 โดยสลับ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นก่อน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. ปรับแก้ไขในองค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะ ข้อ 7 โดยระบุจ านวนหัวหน้าภาควิชาให้

ชัดเจน  
4. ปรับแก้ไข ข้อ 5 ตัดค าว่า “เพื่อ” ในแต่ละข้อออก เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
 

 4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีเจตนารมณ์ในการรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 18/2561 วันพุธท่ี 19 
กันยายน พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯให้สมบูรณ์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 
ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้น ากลับไปแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) ควรตรวจสอบช่ือข้อบังคับฯ 
  2) ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 แก้ไขเป็นให้ยกเลิก
ข้อบังคับฯว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
  3) บทเฉพาะกาลข้อท่ี 37 “นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ข้อบังคับฯว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550” จะเป็นการขัดแย้งกับข้อ 
2 ซึ่งให้ยกเลิกข้อบังคับฯ 
   4) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 
  5) ควรตรวจสอบดูว่าต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาตกค้างหรือไม่ กรณีนี้หากไม่ยกเลิก
ข้อบังคับเก่าจะเป็นผลดีเนื่องจากนักศึกษาท่ีตกค้างจะมีข้อบังคับฯส าหรับการประเมินผล ส่วนข้อบังคับฯฉบับใหม่ควร
ระบุระยะเวลาท่ีเริ่มบังคับใช้ให้ชัดเจน 
  6) ในการพิมพ์ข้อบังคับฯควรใช้ฟ้อนต์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหลัก 
  7) ตรวจสอบค าจ ากัดความในข้อ 4 ของข้อบังคับฯ 
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  8) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกเนื่องจากมีเกณฑ์ของ สกอ. ก ากับอยู่ 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 21/2561 วันพุธท่ี 7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควรปรับเพิ่มรายละเอียดของค านิยาม “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” และ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร” ว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดตลอดเวลา 

(2) ควรพิจารณารายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตรใน ข้อ 8 เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
รายละเอียดเฉพาะตามบริบทของมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องใช้ถ้อยค าตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ได้แก่ 
  - การใช้ค าว่า “ซึ่งมีค่าเทียบได้” ในข้อ 8 และ ข้อ 21  
  - การระบุจ านวนหน่วยกิตควรระบุให้ชัดเจน 
  - ทบทวนโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1.2 เนื่องจากผู้เข้าศึกษา 
ท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรียังขาดทักษะในเนื้อหาสาระและประสบการณ์ในการท าวิจัย  
  - หน้า 56 แบบ 2.1 ควรปรับแก้ไขเป็น “ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาโท จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาบังคับหรือวิชาเลือก อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต”  
  - หน้า 56 แบบ 2.2 ควรปรับแก้ไขเป็น “ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  - หน้า 57 ควรทบทวนการระบุรายละเอียดของนักศึกษาทดลองศึกษา ข้อ 14 (2) โดยเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  - หน้า 59 ข้อ 21 (2) ควรทบทวนจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนในแผน ข 
ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ว ให้ชัดเจน  
 (3) ตรวจสอบเจตนารมย์ของการก าหนดให้ ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาเกินกว่า  
1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันไม่ได้ ในข้อ 13 (4) วรรคสอง อาจเป็นการจ ากัดสิทธิ์ของผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาควบ 
ซึ่งถูกตีความว่าเรียนในเวลาเดียวกัน 
 (4) ควรเพิ่มรายละเอียดของวารสารใน ข้อ 30 (5) ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 (5) ปรับแก้ไขค าจ ากัดความของค าว่า “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับปริญญาเอก 
 (6) ปรับแก้ไขโดยตัดค าว่า “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” ในข้อ 3 และข้อ 4 ออกทั้งหมด เนื่องจาก
มีอ านาจหน้าท่ีและองค์ประกอบซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย  
 (7) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของค าจ ากัดความและคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษให้ครบถ้วน 
 (8) ควรตรวจสอบการพิสูจน์อักษรและการใช้ถ้อยค าทางกฎหมายให้สละสลวย 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... 
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 4.5 การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สรุปเร่ือง 
  อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
รองศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัมพล เช้ือแถว ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ (1) อาจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2) อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม  
ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ (4) อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและ  
ถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง 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 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังรองศาสตราจารย์และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมจ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
 เช้ือแถว (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 

ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
 2)  อาจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 3)  อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ต้ังแต่วันท่ี 24 เมษายน 2561 

 4)  อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการศึกษา 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

 5)  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาฟิสิกส์) 

               ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 
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การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวน 4 ราย ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เช้ือแถว ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี 24 เมษายน 2561 

4. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

5. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้ังแต่
วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้า 
ท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/๒๕61 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 
และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
   

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1) ควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมในหน้า 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยเพิ่มรายละเอียดคุณสมบัติ
พื้นฐานของผู้เข้าศึกษาให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น ผลงาน สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี 
หรือเคยศึกษารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เป็นต้น 

2)  ควรตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างของหลักสูตรและปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตร ได้แก่ ระบุเพิ่มวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตให้อยู่ก่อนหน้าหมวดวิชาแกนบังคับ ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา โดยระบุหมายเหตุให้ชัดเจนว่าผู้ ท่ีผ่าน
การทดสอบไม่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว 

3) ควรตรวจสอบการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในค าอธิบายรายวิชา ซึ่งต้องระบุเป็นวลีและ
ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่  



๑๐ 

 

4) ควรตรวจสอบจ านวนงบประมาณรายรับ รายจ่ายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายต่อหัว  
ในการผลิตบัณฑิต  

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
โดยมอบหมายประธานสภาวิชาการตรวจสอบการปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
  4.7 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ในวันท่ี 25 
ตุลาคม ๒๕61 และจากสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ ได้ระบุว่า ในกรณี
ท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว  

สาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ ได้ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
(๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 

จ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวนสองคน 
(๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวนส่ีคน 
ให้รองอธิการบดีท่ีมิใช่กรรมการ ตาม (๒) เป็นเลขานุการ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 17 วรรคท้าย บัญญั ติว่า “ให้มีการ

ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง” 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕61 วันพฤหัสบดีท่ี 15 
พฤศจิกายน ๒๕61 จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตาม
องค์ประกอบจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ แล้วเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



๑๑ 

 

5. นายวรพงษ์ วรรณศิริ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว  เลขานุการ 

 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สรุปเร่ือง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 (3) บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกัน
และการปราบปรามทุจริตแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกประกาศฯ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 
102 พ.ศ.2561 ซึ่งก าหนดให้นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้มีหน้าท่ียื่นบัญ ชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้ สิ น 
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
 

  5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี 
สรุปเร่ือง 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในสัดส่วนของรองอธิการบดี 
จ านวน 2 ราย คือ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 น าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี 
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5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
  วันพุธท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาท้องถิ่น สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต  
และพัฒนาครู ซึ่งจากการน้อมน าพระราโชบายมาด าเนินงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการประเมินอันดับ ๑ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๒ อาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและงานวิจัย
ระดับชาติ ๒๗ รางวัล นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ๙๑ รางวัล  
และบัณฑิตด้านครุศาสตร์สอบครูคืนถิ่นได้มากเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้เย่ียมชมนิทรรศการ "พัฒนา
ท้องถิ่นและครูไทยภายใต้ร่มพระบารมี" จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
นิทรรศการจัดแสดงผลงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน ท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อสนองพระราโชบายในการพัฒนาครูและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน อาทิ การปลูกผักจากยางรถยนต์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ โดยด าเนินการต่อเนื่อง ๓ ปี ในเขตธนบุรี ซึ่งสามารถ
ป้องกันปัญหาการรุกล้ าพื้นท่ีริมคลองได้ การประพันธ์เพลง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม อ าเภออู่ทอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  

ท่ีประชุมได้รับฟังข้อมูลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แล้วมีการต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า จากการประชุมท าให้ทราบรายละเอียดโครงการ 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยควรน าโครงการดังกล่าวเป็นหลักในการผลักดันให้เกิด
งบประมาณต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการตามพระราโชบายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการจัดท างบประมาณ ควรผลักดัน
กิจกรรมไปสนับสนุนในโครงการดังกล่าว รวมท้ังการผลิตบัณฑิตครูซึ่งเป็นนโยบายหลักด้วย  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

  5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
สรุปเร่ือง 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline)  
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ  
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย  
(3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ท่ีประชุมได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับสถาบัน แล้วมีการต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในองค์ประกอบท่ี 2 – 5 มีความชัดเจนและผลการประเมินดีขึ้น 
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แต่มหาวิทยาลัยยังคงต้องพัฒนาในองค์ประกอบท่ี 1 เรื่องการผลิตบัณฑิตต่อไป โดยควรเน้น การด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในตัวบ่งช้ีท่ี 1.3   
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 
 
 

  5.5 (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
สรุปเร่ือง 
   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการฯ และโครงการประชุมทบทวนงานนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันท่ี 23 – 24 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561
ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561  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 


