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สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 3.1  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559  

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

1. นายวรพงษ์   วรรณศิริ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี   รองประธานกรรมการ 
3. นายฉัตรชัย   บัวกันต ์   กรรมการ 
4. นายอาทร    ทองสวัสดิ์  กรรมการ 
5. นายศิลปชัย   หอมทรัพย์  กรรมการ 
6. นายสุภัทร   บุญส่ง   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร   กรรมการ 
8. อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  กรรมการ 
9. นางสาวทัศนีย์  รักรงค ์   กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  เลขานุการ 
11.  นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
12.  นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13.  นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14.  นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ ์  เจ้าหน้าที ่
15.  นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที ่

 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ.2559 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 3.2  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2559  

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558 
 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่  3/2559  
เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  17 มีนาคม พ.ศ .  2559 ได้มีมติ อนุมัติ  ( ร่ า ง )  ค าสั่ งสภามหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “5. นายฉัตรชัย  บัวกันต์       กรรมการ”  
 “7. ดร.บุญลือ  ทองอยู่         กรรมการ” 
 “8. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี      กรรมการ” 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 
3/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558  
สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครัง้ที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 
 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มี 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน  โดยคณะครุศาสตร์ได้มี 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่ง  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครุศาสตร์ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  1/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้ 
สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/2559 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 
 2) จัดท าค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  1071/2559  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 
 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 4.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50  
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  
โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   
 
การด าเนินการ 
 ส าหรับการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถือเป็นปีที่สามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯได้จัดประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นคู่มือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และน าเสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์  (มคจม. ) ตามค าสั่ งที่  3413/2558 สั่ ง  ณ วันที่  3 ธันวาคม พ.ศ.2558  
โดยมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบต่อข้อเสนอการชี้แจงรายละเอียด ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 5.40 เรื่อง ขอชี้แจง
รายละเอียดการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) เพ่ิมเติม เพ่ือให้
คณะกรรมการดั งกล่ าวสามารถปฏิบัติ งาน ด า เนินการรับรองการอนุมัติ ให้ ด า เนินการวิ จั ย  
ในมนุษย์ และด าเนินการออกเอกสารเพ่ือรับรอง/ไม่รับรอง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ให้แก่โครงการวิจัย
ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคน (มคจค.) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2556 รายละเอียดในส าเนามาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
พ.ศ.2556 ดังแนบ  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งรายนามคณะกรรมการและหน้าที่ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  3413/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 4.4  รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กันยายน พ.ศ.2562 
และตามมติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 
2557 ได้ก าหนดบรรทัดฐานในการน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์  
การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากด ารงต าแหน่ง และน าเสนอความก้าวหน้า 
ในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้เรียนเชิญอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
น าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานตามที่ได้เสนอวิสัยทัศน์ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน  
พ.ศ. 2559  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 4.5  ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการก าหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 
 1. มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการยกร่าง “แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2560 - 2564  
เพ่ือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา” จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในด้านต่างๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายเชิงคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานฯ เพ่ือประกอบ 
การเสนอแนะแนวทางการก าหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
การด าเนินการ 
 1. มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายวิชาการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
เพ่ือประมวลข้อมูลพื้นฐานส าคัญๆ ดังกล่าว 
 2. ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะต่างๆ วิทยาลัย 
การดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
และกองบริหารงานบุคคลเพ่ือขอรับข้อมูล จากนั้นได้ประมวลข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือน าเสนอ  
ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
  1) จ านวนหลักสูตร จ าแนกตามหน่วยผลิตบัณฑิต 
  2) จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
  3) จ านวนนิสิตจ าแนกตาม (1) จ านวนแรกเข้า (2) จ านวนปัจจุบัน (3) สถานะนิสิต
ปัจจุบัน (4) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพ/ลาออก/ย้ายสาขา (5) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ทั้งนี้การน าเสนอดังกล่าว จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือประกอบการให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบาย 
เชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2559 

 

 
วาระท่ี 5.1 การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2558 วันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 2.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 
2559 
 3.  มหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.  2559  
ในข้อ 13 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่งตามค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคลกรภายใน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง” 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้ประชาคมที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมให้ 
การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ” ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 586/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
เพ่ือด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ ดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
  1.1  ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  1.2 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  1.3  ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 
 
 
 



 2. ด าเนินการตามประกาศฯ ในข้อที่ 1 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2559      
ตามแบบการเสนอชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 ราย คือ  
   1) อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 
  2.2  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์
และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2.4  การหยั่งเสียงโดยอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  2.5  การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาฯ ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองฯ คือ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ 
  2.6  การให้ผู้ได้รับการกลั่นกรองฯ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 ปรากฏว่า อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ได้รับการพิจารณาเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยขอน าเสนอผลการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอร่างระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการด้านกฎหมายฯได้พิจารณาแล้วเสร็จ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขร่างระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว และน าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .. ..  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัยและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์จ านวน 6 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1) อาจารย์ขนิษฐา  หทัยสมิทธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  2) อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยีอาหาร 
  3) อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
  4) อาจารย์สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  5) อาจารย์ชนินทร์  มณีด า  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
  6) อาจารย์บูรณจิตร  แก้วศรีมล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550, (ฉบับที่  6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่  9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.  2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 มาตรา 18 (9) 
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 
10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
 1) อาจารย์ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
       ไม่ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2558 



 2) อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การอาหาร) 

       ไม่ก่อนวันที่ 21 กันยายน 2558 
 3) อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) 
       ไม่ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2558 
 4) อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 
       ไม่ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2558 
 5) อาจารย์ชนินทร์ มณีด า  เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชานิติศาสตร์) 
       ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2558 
 6) อาจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
        ไม่ก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 6 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชา จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและ  
(2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา 
 2 สาขาวิชา (1) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ (2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ต่อสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ 
ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว 

และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบของ

สภาวิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

อ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟ่ือง* เห็นชอบ  
ในคราวประชุม 

 ครั้งที ่4/2559 
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

อ.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร* 
 

 

ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

อ.เพ็ญแข รุ่งเรือง* 
 

 

เห็นชอบ  
ในคราวประชุม 
ครั้งที ่4/2559 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ  
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


