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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/๒๕60    2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 16 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
 
4.5 
4.6 
 
4.7 
 
4.8 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์อู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- 2563 และแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 11/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยได้แ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจน
วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตาม  
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  รวมท้ังติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกป ี
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จส้ินแล้ว จึงจัดท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 
วั นพฤหั สบดี ท่ี  21 ธั นวาคม พ.ศ.2560 รายละเอี ยดอยู่ ในเอกสารรายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
4.2 (ร่าง) แผนกลยุทธเ์พือ่การพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 – 2563 และแผนการใช้งประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ความเป็นมา 
 1. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งท่ี 
13/2560 วันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องการปรับแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2560  
วันพฤหัสบดี ท่ี  16 พฤศจิกายน พ .ศ.2560 ท่ีประ ชุมได้รับทราบ ผลการด าเนิน งาน โครงการท่ี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้จัดท ารายละเอียดการปรับ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย  
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 และแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เข้าน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  
21 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 – 2563 และแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ความเป็นมา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน      
การวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดี  
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕60 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งท่ีประชุม
ดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯก่อนน าเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
11/2560 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  12/2560 วันท่ี  21 ธันวาคม พ.ศ.2560  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.4  ขออนุมัติแต่งต้ังให้ข้าราชการฯด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

(ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
ของนางสาวพรวิภา  เสือสมิง  และนางอ าภาพร  รับขวัญ 

 
ความเป็นมา 
 1. นางสาวพรวิภา  เสือสมิง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  
และนางอ าภาพร  รับขวัญ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ คว ามสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และสมรรถนะทางการบริหารต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า เพื่อไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบกับผลการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และสมรรถนะทางการบริหารต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าและรับทราบผลการประเมินตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่  
(ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแบบ ป.มบส.1 ย้อนหลัง 4 รอบ การประเมินฯ) ซึ่งรวมคะแนนท้ังหมดแล้ว
เกินร้อยละ 70 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
 3. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษามีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เห็นชอบและให้น าเรื่อง 
ผลการประเมินฯเพื่อก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ของนางสาวพรวิภา  เสือสมิง  
และต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนางอ าภาพร  รับขวัญ   
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และสมรรถนะ
ทางการบริหารต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าของนางสาวพรวิภา  เสือสมิง   
และนางอ าภาพร  รับขวัญ  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทายาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของนางสาวพรวิภา  เสือสมิง  และนางอ าภาพร  รับขวัญ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 1. ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 30/2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยหมดวาระลงในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้าย ระบุว่า “ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ 5 (2) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
จะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว” 
 3. ข้อบั งคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 7 ระบุว่า “การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ 5 (1)  
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการสรรหา 
 (2) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเลือกกันเอง 
จ านวนสองคน 
 (3) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเลือกกันเอง จ านวน
สองคน 
 (4) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
 ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการสรรหาตาม (2) เป็นเลขานุการ” 
 
การด าเนินการ 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบ
มาตรา 18(14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดี
ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) พิจารณา และแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1-3/2560 และเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ปรับแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 17/2560 วันพุธท่ี 
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
     
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
 1. อนุมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
             
             
             



 
ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี เปิดสอน”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน”  
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ท้ังนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555 
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  4) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
 



 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรต่างๆ ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ หลักสตูร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผศ.เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ 

ผศ.นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 
ฉบับปี พ.ศ.2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผศ.นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อ.พลกฤต  กล่ันแก้วด ารง* 

3. 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 
 

วิทยาลัยการดนตรี รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ* ถึงแก่กรรม ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์* 



ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีไทย  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

วิทยาลัยการดนตรี ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

- 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทยศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

วิทยาลัยการดนตรี ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

- 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ท้ัง 5 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 4.8 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
 2)  อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 3)  อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม สาขาวิชาเคมี 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ .2550 , (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ .2554 , (ฉบั บ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556  และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ . 2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ
ให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อ บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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 าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มห าว ิทย าล ัยน าผลการด า เน ิน ก ารด ังกล ่าวข ้า งต ้น  เข ้า สู ่ก ารพ ิจารณ าของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา
แต่งต้ัง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก) 
 ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 2)  อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
 ต้ังแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 3)  อาจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ ลักษณะงาม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเคมี) 
 ต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมั ติแต่งต้ังอาจารย์ เพื่ อด ารงต าแหน่ ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 5.1 สรุปสาระส าคัญการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
 

ความเป็นมา 
 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมอบพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “.....ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ท างาน 
ให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่รับผิดชอบ.....” 
 2. พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ได้สนองพระบรมราโชบายดังกล่าว  
โดยการเดินทางไปตรวจเย่ียมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกแห่งท่ัวประเทศ โดยมีประเด็นหลัก
ของการตรวจเย่ียมเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู 
 3. ในส่วนการเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ ได้ด าเนินการแล้ว ยังคงมี
เพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครจ านวน 5 แห่ง ท่ีรอรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยก าหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยม ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2560 และใช้สถานท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางการตรวจเย่ียมดังกล่าว 
 
การด าเนินการ 

 1. ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุม
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหารือการเตรียมการต่างๆ ส าหรับรับรองการตรวจเยี่ยมฯ 
 2. ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นสถานท่ี
กลางรับรองการตรวจเย่ียม ได้เตรียมการดังนี้ 
  2.1 สถานท่ีจัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ช้ัน 9 
  2.2 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
การผลิตและการพัฒนาครู” 
  2.3 ประสานนัดหมายการเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านเอกสาร
ประกอบการประชุม (ถ้ามี) เอกสารจากการน าเสนอด้วย Power Point และอื่นๆ 
 3. สาระส าคัญจากการรับการตรวจเยี่ยมฯ ของพลเอกดาว์พงษ์ รั ตนสุวรรณ ในวันท่ี  
23 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ช้ัน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่าง
เวลา 09.00 - 12.30 น. สรุปสาระส าคัญในภาพรวมได้ดังนี้ 
  3.1 พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ กล่าวถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู 



  3.2 พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับในนาม
กรุงเทพมหานคร พร้อม ท้ังให้ข้อมูลการด าเนินการด้านการพัฒนาคุ ณภาพของนัก เรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการแก้ปัญหาครูในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีบรรจุเข้าท างานเพียงระยะเวลาหนึ่งก็ย้าย
กลับภูมิล าเนา ด้วยการจัดท าโครงการให้ทุนนักเรียนในพื้นท่ีเข้าเรียนครูเพื่อบรรจุในกรุงเทพมหานคร โดยได้
เริ่มต้นท าโครงการให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังนี้มีแนวโน้มจะขอ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันในการผลิตครูตามโครงการดังกล่าว 
  3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง 
  3.4 การสรุปประเด็นในภาพรวม โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพชรแก้ว ทีมงานขององคมนตรี  
มีสาระส าคัญดังนี้ 
 1) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลผลิตของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตครู จะพบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาครูท่ีได้รับการสอบบรรจุมีจ านวนไม่สมดุล 
กับอัตราท่ีเปิดรับ ยังคงมีส่วนหนึ่งท่ียังไม่ได้รับการบรรจุ จึงควรลดปริมาณการผลิตในบางสาขาวิชาให้พอดี 
กับความต้องการ 
 2) ควรจัดหาข้อมูลด้านผลกระทบท่ีชัดเจนในเชิงตัวเลข เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิตและพัฒนา 
 3.5 ในระหว่างการน าเสนอของแต่ละมหาวิทยาลัย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี ได้ซักถามเป็นระยะๆ พร้อมท้ังกรุณาให้แนวทางสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 
 1) การเพิ่มความสามารถของ “ครูแนะแนว” ในด้านการคัดกรองนักเรียนเพื่อ 
ให้ทราบ “ความถนัดที่แท้จริง” ของนักเรียน อันจะน าไปสู่กระบวนการแนะแนวส าหรับนักเรียนให้มีคุณภาพ
ต่อไป นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า “ครูแนะแนว” บางส่วนอาจมีความรู้ในเรื่องแขนงวิชาชีพต่างๆ อยู่ในวงแคบ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ค าแนะน านักเรียนเรื่องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2) การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าหน้าท่ีเป็น “พี่เลี้ยงโรงเรียน” ควรต้องด าเนินการ
ส ารวจโรงเรียน โดยใช้แบบ “Checklist” ท่ีละเอียดในประเด็นส าคัญของโรงเรียนแต่ละแห่งในแง่มุมท่ีส าคัญ
เพื่อให้ทราบ “ศักยภาพ” ของโรงเรียนนั้นๆ และก าหนดแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 
 นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนในแง่ของการ 
“รับรู้” ตนเองว่ามีจุดเด่น จุดด้อย จุดท่ีควรพัฒนาเร่งด่วนว่าคืออะไร 
 3) การระบุ  “ความโดดเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ควรมี 
ความชัดเจน และมีกระบวนการของการน าความโดดเด่นนั้นๆ ไปสู่การพัฒนาท่ีชัดเจน 
 4) การสร้างจิตวิญญาณ ในความเป็น “ราชภัฏ ซ่ึงหมายถึง คนของพระราชา” 
ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 5) การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 6) มีข้อสังเกตว่า หากพิจารณา เรื่อง KPI ท่ีเกี่ยวกับ “การพัฒนาท้องถ่ิน”  
จาก KPI ของ สกอ. พบว่า เป็นเพียงรายละเอียดย่อยๆ ในงานบริการวิชาการสู่สังคม ท าให้มีคุณค่าน้อย 
สมควรที่จะปรับ KPI ให้เป็นเร่ืองเฉพาะ “การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน” 



 7) องคมนตรีแสดงความต้ังใจจริงในการร่วมส่งเสริมการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้ค าว่า “ลงเรือล าเดียวกัน” 
 8) ขอเน้นย้ าว่า “พระบรมราโชบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชุน
ท้องถ่ิน การผลิตและพัฒนาครู โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไกส าคัญนั้น เป็นสิ่งที่กระท าได้ และไม่เกิน
ความเป็นจริง” 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 5.2 การได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. เมื่อวัน ท่ี  9 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เข้าร่วมรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จากพลเอกประยุทธ์   จันทร์ โอชา  
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัย ท่ีมีผลคะแนนการประเมินสูงสุด
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้คะแนน 87.17 เป็นอันดับท่ี 1 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค 
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 2. เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 สถาบันขงจ๊ือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับ
รางวัล “สถาบันขงจ๊ือยอดเยี่ยมแห่งปี” และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” 2 รางวัลซ้อน  
ในการประชุมสถาบันขงจ๊ือโลกประจ าปี 2017 ณ เมืองซีอาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
อธิการบดี เข้ารับรางวัล “สถาบันขงจ๊ือยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก ฯพณฯ หลิว เยี๋ยน ตง รองนายกรัฐมนตรี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  รองอธิการบดีเข้ารับรางวัล  
“ศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก นายจ้าว กว๋อ เฉิง รองผู้อ านวยการส านักงานฮั่นปั้น / สถาบันขงจ๊ีอ 
ส านักงานใหญ่ พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบันขงจ๊ือฝ่ายไทย  
ได้เข้าร่วมการบรรยายในท่ีประชุมผู้อ านวยการสถาบันขงจ๊ีอท่ัวโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาก่อต้ังสถาบันขงจ๊ือก็ได้รับรางวัล “รางวัลหน่วยงานคู่สัญญาการก่อต้ังสถาบันขงจ๊ือ 
(ฝ่ายจีน) ยอดเยี่ยม” เช่นกัน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 5.3 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบท่ี 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน ต้ังแต่เดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ได้รับจากเงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคและรายได้
อื่นๆ รวมท้ังส้ิน 1,368,088,738.26 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย 
สามสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)  ประกอบด้วย 

- รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 762,684,762.50 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้าน
หกแสนแปดหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  

- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จ านวน 573,984,066.76 บาท  
(ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นส่ีพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 531,500.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาท)  

- รายได้อื่นๆ จ านวน 30,888,409.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น 
แปดพันส่ีร้อยเก้าบาท) 

2) ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมท้ังส้ิน 1,123,390,858.76 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน
สามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย 
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 404,856,345.20 บาท (ส่ีร้อยส่ีล้านแปดแสนห้าหมื่น

หกพันสามร้อยส่ีสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) 



- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 112,088,249.64 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้าน 
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยส่ีสิบเก้าบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าตอบแทน จ านวน 98,184,625.78 บาท (เก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น 
ส่ีพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

- ค่าใช้สอย จ านวน 154,487,342.64 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบส่ีล้านส่ีแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยส่ีสิบสองบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าวัสดุ จ านวน 61,479,772.14 บาท (หกสิบเอ็ดล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน 
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 42,568,394.01 บาท (ส่ีสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่น
แปดพันสามร้อยเก้าสิบส่ีบาทหนึ่งสตางค์) 

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 201,732,806.09 บาท (สองร้อย 
หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทเก้าสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 3,176,626.00 บาท (สามล้าน 
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาท) 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 44,816,697.26 บาท (ส่ีสิบส่ีล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
หกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เป็นเงิน 244,697,879.50 บาท (สองร้อยส่ีสิบส่ีล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทห้าสิบสตางค์) 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
             
             
            
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 
วาระที่ 5.4 ผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 

 
ความเป็นมา 

1. คดีนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้ฟ้องคดี  
กับส านักงานท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และต่อมา ศาลได้มีค าส่ังเรียกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2  

 2. ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2558 ขอให้ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าส่ัง ดังต่อไปนี้ 

  1. เพิกถอนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขท่ี 2773 ระวางท่ี 4937 I 
แผ่นท่ี 190 ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  2. เพิกถอนค าส่ังเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ท่ี 22/2557  
เรื่อง ค าส่ังสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในท่ีดินท่ีขอรังวัดออกโฉนดท่ีดิน ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
ท่ีส่ังการให้ออกโฉนดท่ีดินท้ังแปลง เนื้อที่ 1 งาน 14 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3. ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยพิพากษาว่า ท่ีดิน
ตาม ส.ค.1 เลขท่ี 87 ซึ่งต่อมาได้มีการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็นท่ีดินเลขท่ี 2773 นั้น 
ได้มีการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายมาต้ังแต่ก่อนปี พ.ศ.2496 จึงพิพากษายกฟ้อง 

 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าท่ี 308/2560 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 

วาระที่ 5.5 ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
 

ความเป็นมา 
กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้จัดท าค าส่ังลงโทษทางวินัยตามส านวนการสอบสวน

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าค าส่ังลงโทษทางวินัยเสร็จส้ินแล้ว 
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
             
             
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 

วาระที่ 5.6 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ความเป็นมา 
ส านักงานอธิการบดี และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารชุด

ใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการประจ าคณะ
ส านัก และสถาบัน 

 
การด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 30/2560 เรื่อง แก้ไข

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ส่ัง ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
2. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 31/2560 เรื่อง แก้ไข

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่ัง ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             
 


