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สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
4/2558  
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วาระท่ี 4.1 ค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
เป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้ งแต่วันที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
และมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1205/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 
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วาระท่ี 4.2 ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐  
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี นั้น  
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างต่อเนื่อง และตามความในมาตรา  
๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยการเสนอของอธิการบดี  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ที่  ๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ งเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.3 ร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ 
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๖/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที ่1205/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี นั้น 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การปฎิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงสั่งการเรื่องการปฎิบัติงานในต าแหน่ง 
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รายละเอียดตามร่างค าสั่งดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.4 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงาน 
ทางการเงิน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในองค์ประกอบที่  8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบกลไกและการเงิน  
และงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
และรายงานต่อสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558  
ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2558   
ได้รับจากงบประมาณ รายได้-บกศ. รายได้-กศ.พ. รายได้-กศ.บ. รายได้-กศ.บพ. รายได้ดอกเบี้ยรับ  
และรายได้อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 608,959,222.18 บาท (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อย
ยี่สิบสองบาทสิบแปดสตางค์)   ประกอบด้วย 

- รายได้จากงบประมาณ จ านวน 300,594,360.98 บาท (สามร้อยล้าน 
ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
49.36 ของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 

- รายได้-บกศ. จ านวน 245,734,905.21 บาท (สองร้อยสี่สิบห้าล้าน 
เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40.35 
ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้-กศ.พ. จ านวน 43,165,280.00 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสน 
หกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของรายได้จาก 
การด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้-กศ.บ. จ านวน 83,850.00 บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อย 
ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้-กศ.บพ. จ านวน 13,880,600.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสน 
แปดหมื่นหกร้อยบาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของรายได้จากการด าเนินงาน
ทั้งหมด 



- รายได้ดอกเบี้ยรับ จ านวน 4,462,313.99 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่น 
สองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 0.73 
ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้อ่ืนๆ จ านวน 1,037,912.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพัน 
เก้าร้อยสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้จากการด าเนินงาน
ทั้งหมด 

  2) ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้จ่ายอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง  
รวมทั้งสิ้น 417,483,474.07 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ด
สตางค์) ประกอบด้วย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 169,058,095.14 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ 
เก้าล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 27.76  
ของรายได้รวม 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน  45,526,685.81 บาท (สี่สิบห้าล้านห้าแสน
สองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 
7.48 ของรายได้รวม 

- ค่าตอบแทน จ านวน 46,339,462.71 บาท (สี่สิบหกล้านสามแสน 
สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 
7.61 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้สอย จ านวน 81,471,767.75 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 13.38  
ของรายได้รวม 

- ค่าวัสดุ จ านวน 35,626,177.14 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่น 
หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5.85  
ของรายได้รวม 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 9,164,233.72  บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
สี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1.50  
ของรายได้รวม 

- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 3,264,442.20 บาท (สามล้านสองแสน 
หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.54  
ของรายได้รวม 



- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ จ านวน 10,783,227.91 บาท (สิบล้าน 
เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ คิดเป็น 
ร้อยละ 1.77 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างประเทศ จ านวน 676,504.56 บาท (หกแสน 
เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทห้าสิบหกสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 0.11  
ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ จ านวน 1,272,648.07 บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 
0.21 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ จ านวน 542,810.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่น
สองพันแปดร้อยสิบบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน จ านวน 2,130,921.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม จ านวน 2,849,800.00 บาท (สองล้านแปดแสน 
สี่หมืน่เก้าพันแปดร้อยบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม 

- ค่าวิจัยและพัฒนา จ านวน 3,244,400.00 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่น 
สี่พันสี่ร้อยบาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของรายได้รวม 

- ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 2,083,020.34 บาท (สองล้านแปดหมื่น 
สามพันยี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็ยร้อยละ 0.34 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 3,449,277.72 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน
สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.57  
ของรายได้รวม 

3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เป็นเงิน 191,475,748.11 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
แปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

 

วาระท่ี 4.5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายกองนโยบายและแผน จัดท า
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ และกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประเภทงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้เรียบร้อยแล้ว และได้น าส่งรายงานดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ารายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 4.6 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ 
กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน าเสนอเรื่องการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือโปรดทราบ ในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 4.7 การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
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 
และประสิทธิผลการใช้จ่ ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558   
 
การด าเนินการ 
 ส าหรับการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัด
ประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นคู่มือให้หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 5.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๘ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน และมีมติเห็นชอบให้ 
รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง นั้น 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร เป็นรองอธิการบดี
เพ่ิมเติม พร้อมแนบข้อมูลประวัติมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  
๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 5.2 การคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ
สามปี ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจากสาระส าคัญใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ ได้ระบุว่า ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีนายกสภามหาวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว และในสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕  
ได้ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
 (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือก จ านวนสองคน 
 (๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
จ านวนสี่คน 
 ให้รองอธิการบดีที่มิใช่กรรมการ ตาม (๒) เป็นเลขานุการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอัน
สมควรก่อนที่นายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระ หรือหลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี และในกรณีที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งไป
ระหว่างที่การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะเสร็จสิ้น” 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และพิจารณาร่างก าหนดขั้นตอน
การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.3 การคัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งสามปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 และจากสาระส าคัญใน พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 16 ได้ระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ตามข้อ (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองท้องถิ่ น การศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคล 
ในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และจากสาระส าคัญ 
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 “...ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

2) รองอธิการบดีหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
จ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก  

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 

 ให้รองอธิการบดีที่ไม่ใช่กรรมการตาม (2) เป็นเลขานุการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 
อันสมควรก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งภายในเก้าสิบวัน  
แล้วแต่กรณี”   

การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่ 5/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 และพิจารณาร่างก าหนดขั้นตอน 
การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 
22 พฤษภาคม 2557  
 ๒. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 มีมติให้แก้ไข 
 3. น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕7 มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไข 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 4. น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 
20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕7 มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไข
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว       
ข้างต้นแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 
2558 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร  

 
สรุปเรื่อง 
 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน  
ที่รับผิดชอบ   ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์  
กับสาขาวิชาที่เปดิสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2.  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3.  สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
(2) สาขาวิชาชีววิทยา และ (3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ  
ในหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา
ต่างๆ ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558  
ซึ ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการขอเปลี ่ยนแปลงและให้น า เสนอต่อสภามหาวิทยาล ัย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ  
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558   
 
สรุปเรื่อง 
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มบส. น าเสนอขอต่อเวลาราชการ
ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอน  
และศักยภาพของสาขาวิชาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ได้ออกประกาศ 
ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที ่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระบุในข้อ  7        
“ในการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) ให้สถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน และกรรมการอ่ืน  
ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร”     
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรุณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2558” ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 
ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


