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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๑.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ติดภารกิจ 
2.  ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์       ติดภารกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๓. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๔. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
 



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1. การแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า  ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เป็น เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยการโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ซึ่งเริ่มด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ังแต่วันท่ีมีการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพ ระยา ได้ สร้ างช่ื อ เสี ยงให้ แก่ มหาวิ ทยาลัย และขอเรี ยน เชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรค์วราภิภู อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้เผยแพร่ความรู้ ด้ านนาฏยศิลป์ตะวันตก โดยเข้าร่วมเทศกาลเต้นนานาชาติประจ าปี  2561 
(International Dance Festival 2018) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

2. นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชานาฏยศิลป์ (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลทุนค่าเล่าเรียนจากประเทศอิตาลี การแข่งขันเต้นเด่ียวในประเภทนาฏยศิลป์ร่วมสมัย รายการ 
Solo Dance Competition 2018 เทศกาลเต้นนานาชาติประจ าปี 2561 (International Dance Festival 2018)  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

3. อาจารย์นพพล  น้อยแก้ว  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  
ได้ควบคุมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT 
Competition RMUTP (BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. อาจารย์ณัฐชัย  เปล่ียนวิจารณ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
ได้ควบคุมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT 
Competition RMUTP (BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. นายจารุวัฒน์  หอมช่ืน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT 
Competition RMUTP (BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

6. นายธนกร  ชุ่มเจริญ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย “Cisco ICT 
Competition RMUTP (BUS) 2018” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 



๓ 

 

1.3 การมอบดอกกุหลาบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องในวันวาเลนไทน์ 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอมอบ
ดอกกุหลาบเป็นตัวแทนแห่งความรักให้แกก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันวาเลนไทน์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.4 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สรุปเร่ือง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดต้ังหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรม รวมท้ังเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมต่างๆ รวมท้ังพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น าโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รศ.ดร.บุญมี  
กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.อพท.7 และนายกิตต์ิธเนศ  
พุฒพีระวิทย์ ประธานเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(อาคาร 1) ช้ัน 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9) ช้ัน 1 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

  1.5 “พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมงานวันราชภัฏ และ “พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีท่ี  14 กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2562 เพื่ อเป็นการน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
"ราชภัฏ" ให้เป็นช่ือประจ าสถาบัน และพระราชทานตราพระราชลัญจกรใหเ้ป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  1/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
24 มกราคม พ.ศ. 2562 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 การเสนอเร่ืองขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งท่ีประชุมให้ทราบว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทาบทาม และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   
คชสิทธิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุมโดย
ได้รับการตอบรับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ แล้ว และด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลประวัติและเอกสารประกอบต่างๆ ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 การด าเนินการกรณีการจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขั้นต้น
โดยการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดส าคัญเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจ่ายเงินเต็มจ านวน และจะได้จัดประชุมหารือรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการอีกครั้ง ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร 
ท่ีดูแลเรื่องดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มให้บุคลากรลงนามรับทราบข้อมูลเป็นรายบุคคล และในวันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จะมีการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย บัญชี และการเงิน เพื่อพิจารณา 
การจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวนและวิธีการด าเนินการคืนเงินท่ีหักเข้ากองทุนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้สอดคล้องกับกฎหมาย แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ทันการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ของผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลท าให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
ในส่วนของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน ศูนย์ ส านัก นั้น ตามประกาศฉบับนี้ก็เป็นเพียงการเทียบต าแหน่งจึงไม่ต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเช่นกัน เว้นแต่กรณีมีปัญหาเรื่องร้องเรียน กฎหมายก าหนดให้ ป.ป.ช  
มีอ านาจตรวจสอบได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภายใต้สาระส าคัญ
ในข้ อบั ง คับมหาวิท ยาลัยราชภั ฏบ้ านสม เด็จ เจ้ าพ ระยาว่ า ด้ วย คุณ สมบั ติ  และวิ ธี ก ารสรรหาคณ บ ดี  
พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 4145/2561 เรื่ อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประกาศ ณ วัน ท่ี 26 ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศ โดยจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ต้ังแต่วันอังคารท่ี 2 
มกราคม พ.ศ.๒๕62 ถึงวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 3 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ณัฏฐกิตต์ิ  เหมทานนท์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สาระวงศ์ 
   3) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และให้ผู้ได้รับ
การเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง โดยในขั้นตอนนี้ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ จ านวน 2 คน  
จึงเหลือผู้น าเสนอวิสัยทัศน์ 1 คน และการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน 
 จึงน ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 



๖ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 

 4.2 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเร่ือง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 และจากสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ ได้ระบุว่า ในกรณีท่ีนายก
สภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่แล้ว 
 สาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 ข้อ 5 ได้ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสรรหา” 
ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี เป็นประธาน 
 (2) รองอธิการบดีหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจ านวนหนึ่งคน 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
 ให้รองอธิการบดีท่ีมิใช่กรรมการตาม (2) เป็นเลขานุการ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 17 วรรคท้าย บัญญั ติว่า “ให้มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง” 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งท่ี 2/๒๕62 วันพฤหัสบดีท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ และเป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 
 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 แล้วเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
 
 
 
  



๗ 

 

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ.2547 
 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พิจารณา
เห็นว่าข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบฯว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ.2547 ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจึงได้
มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) ยกร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างระเบียบฯว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ. ....  
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 23/2561 ได้พิจารณา 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2562  
วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ ว่า 

ปรับแก้ไขโดยตัดค าจ ากัดความค าว่า “งบประมาณแผ่นดิน” ออก แล้วน าไปเพิ่มใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. .... แทน เนื่องจากใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ไม่ได้กล่าวถึง
งบประมาณแผ่นดิน  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ.2547 
 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์ สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบฯ 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ.2547 ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  
และเป็นปัจจุบันจึงได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) ยกร่างข้อบังคับฯว่าด้วย  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างระเบียบฯว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของ
เงินรายได้ พ.ศ. ....  
  



๘ 

 

 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 ได้พิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบและ
ให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. .... และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ว่า  
ให้เพิ่มเติมค าจ ากัดความของค าว่า “งบประมาณแผ่นดิน” เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ. .... 
 

4.5 การอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ และการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง  
  รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ 6501 สาขาวิชาการศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล  
 อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) 
  2. อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) 
  3. อาจารย์สายฝน ทรงเส่ียงไชย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(7104) 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
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. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 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 ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา ดังนี้ 



๙ 

 

  1. อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ 6501 สาขาวิชาการศึกษา ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ 
วัฒนานิมิตกูล ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่งดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัย
จะได้น าเสนอเรื่องไปยัง ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรี
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป 
  2. แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
  2.1 อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
(6501)  อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2561 
  2.2 อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2561 
  2.3 อาจารย์สายฝน ทรงเส่ียงไชย แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(7104) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2561 
   

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการระบุสาขาวิชาและเลขรหัส รวมถึงความถูกต้องของถ้อยค าของ
มติท่ีประชุมในการอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์เพื่อเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 2) การแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งศาสตราจารย์ควรรอเอกสารจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ควรมีค าส่ังท่ีลงนามโดยอธิการบดีก่อนจึงแสดงความ
ยินดี 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยให้มหาวิทยาลัยน าเสนอเรื่องไปยัง  ก.พ.อ.  ให้ความเห็น 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2561 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถ่ือน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2561 

4. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สายฝน ทรงเส่ียงไชย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (7104) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2561 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 ก าหนดการและรายละเอียดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
สรุปเร่ือง  
 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นหลักสูตร ๔ ปี 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนและวันเวลาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงขอน าเรียนก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 ท่ีประชุมได้รับฟังข้อมูลก าหนดการและรายละเอียดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
แล้วมีการต้ังข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 



๑๐ 

 

 1) ควรส่งเอกสาร มคอ.1 ของหลักสูตร ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาล่วงหน้า เพื่อเป็นการกระชับเวลา
ในการพิจารณาในท่ีประชุม  

2) การพิจารณาหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏท าแนวเดียวกัน ควรเปิดช่องให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
เช่น การปรับจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสม การปรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป การปรับช่ือรายวิชาของหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และการเพิ่มรายวิชาท่ีมีทักษะน่าสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ ทักษะ Executive Functions 
ทักษะ Digital literacy ทักษะ Economic literacy และทักษะ Financial literacy  

3) ควรจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานประกอบวิชาชีพครูฉบับใหม่ และสอดคล้องกับ 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 เป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เพื่อให้หลักสูตร
สามารถยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการและรายละเอียดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
 

 5.2 รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไว้ใน
อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในรอบปี พ.ศ.2561 
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2561) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2561 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน และสามารถใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 และ
ให้ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามค าแนะน าของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวถัดไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 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 


