
 

 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9   

เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2559 

วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9  เวลา 13.3๐ น. 
 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
.......................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕9   2 
ระเบียบวาระท่ี 3 

3.1 
 

เรื่องสืบเนื่อง 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 5/2559  
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

16 
 

16 
ระเบียบวาระท่ี 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รำยงำนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
รำยงำนผลกำรสอบ O-NET และผลงำนของนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ 2558 
รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

20 
20 

 
31 
61 

ระเบียบวาระท่ี 5 
5.1 
 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
(ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร 
พ.ศ. .... 
กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  
กำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 – 2558 
กำรแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในหลักสูตร 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2557  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

62 
 

62 
82 

103 
198 
203 

 
212 

ระเบียบวาระท่ี 6 
6.1 

เรื่องอ่ืนๆ  
ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229 
229 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ครั้งที่ 5/2559 

 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ครั้งที่ 5/2559 

 

 
สรุปเรื่อง 
 ตำมที่ได้มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 4/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษำยน พ.ศ.2559 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2559 

 

 
วาระท่ี 3.1  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 5/2559  

เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๙ มีมติแต่งตั้งให้นำยทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหำวิทยำลัยน ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ 
ของบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวเพ่ิมเติม 
 

การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 5/2559 
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  สั่ง ณ วันที่ 21 
เมษำยน พ.ศ.2559 และจัดท ำข้อมูลประวัติของนำยทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ น ำเสนอเพ่ิมเติม 
ต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ ๒6 พฤษภำคม ๒๕๕๙  
 

จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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วาระท่ี 4.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

สรุปเรื่อง 
  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มอบหมำยให้กองคลังจัดท ำรำยงำน 
ทำงกำรเงิน เพ่ือน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย ประกอบกับสำระส ำคัญของเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในองค์ประกอบที่ 8 เรื่อง กำรเงินและงบประมำณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและกำรเงิน 
และงบประมำณเกณฑ์มำตรฐำนที่ 4 ระบุไว้ว่ำ ให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ  
และรำยงำนต่อสภำสถำบัน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรเงิน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559  
โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้ รำยได้หลักของมหำวิทยำลัยในรอบ 6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2559 ได้รับจำกเงินงบประมำณ รำยได้-บกศ. รำยได้-กศ.พ. รำยได้ กศ.บ. รำยได้-กศ.บพ. รำยได้
ดอกเบี้ยรับและรำยได้อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 749,601,512.20 บำท (เจ็ดร้อยสี่สิบเก้ำล้ำนหกแสนหนึ่งพัน
ห้ำร้อยสิบสองบำทยี่สิบสตำงค์)  ประกอบด้วย 

- รำยได้จำกเงินงบประมำณ จ ำนวน 418,811,282.35 บำท (สี่ร้อยสิบแปด
ล้ำนแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองบำทสำมสิบห้ำสตำงค์)  

- รำยได้-บกศ. จ ำนวน 198,469,625.63 บำท  
(หนึ่งร้อยเก้ำสิบแปดล้ำนสี่แสนหกหมื่นเก้ำพันหกร้อยยี่สิบห้ำบำทหกสิบสำม
สตำงค์) 

- รำยได ้กศ.พ. จ ำนวน 35,215,910.00 บำท (สำมสิบห้ำล้ำนสองแสนหนึ่ง
หมื่นห้ำพันเก้ำร้อยสิบบำท) 

- รำยได้ กศ.บ. จ ำนวน 8,300 บำท (แปดพันสำมร้อยบำท) 
- รำยได้ กศ.บพ. จ ำนวน 5,610,700.00 บำท (ห้ำล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่น 

เจ็ดร้อยบำท) 
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ จ ำนวน 3,968,186.55 บำท (สำมล้ำนเก้ำแสนหกหมื่น

แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบำทห้ำสิบห้ำสตำงค์) 
- รำยได้อ่ืนๆ จ ำนวน 75,577,461.93 บำท (เจ็ดสิบห้ำล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบำทเก้ำสิบสำมสตำงค์) 



- รำยได้-เงินนอก ๆ จ ำนวน 11,940,045.74 (สิบเอ็ดล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่น 
สี่สิบห้ำบำทเจ็ดสิบสี่สตำงค์) 

2) ค่าใช้จ่าย   ค่ำใช้จ่ำยหลักของมหำวิทยำลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2559 เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ ค่ำตอบแทน  
ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 
416,465,570.82 บำท (สี่ร้อยสิบหกล้ำนสี่แสนหกหมื่นห้ำพันห้ำร้อยเจ็ดสิบ
บำทแปดสิบสองสตำงค์) ประกอบด้วย 
- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร จ ำนวน 180,959,490.97 บำท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้ำน

เก้ำแสนห้ำหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยเก้ำสิบบำทเก้ำสิบเจ็ดสตำงค์ 
- ค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ จ ำนวน 55,515,849.88 บำท (ห้ำสิบห้ำล้ำนห้ำแสน

หนึ่งหมื่นห้ำพันแปดร้อยสี่สิบเก้ำบำทแปดสิบแปดสตำงค์ 
- ค่ำตอบแทน จ ำนวน 54,728,665.62 บำท (ห้ำสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสนสองหมื่น

แปดพันหกร้อยหกสิบห้ำบำทหกสิบสองสตำงค์) 
- ค่ำใช้สอย จ ำนวน 31,847,805.25 บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนแปดแสนสี่หมื่น

เจ็ดพันแปดร้อยห้ำบำทยี่สิบห้ำสตำงค์ 
- ค่ำวัสดุ จ ำนวน 31,461,830.66 บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนสี่แสนหกหมื่น 

หนึ่งพันแปดร้อยสำมสิบบำทหกสิบหกสตำงค์) 
- ค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน 19,434,300.48 บำท (สิบเก้ำล้ำนสี่แสน 

สำมหมื่นสี่พันสำมร้อยบำทสี่สิบแปดสตำงค์) 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 3,308,000.73 บำท (สำมล้ำนสำมแสน 

แปดพันเจ็ดสิบสำมสตำงค์ 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น จ ำนวน 11,170,262.28 บำท (สิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

สองร้อยหกสิบสองบำทยี่สิบแปดสตำงค์ 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 333,135,941.38 บำท (สำมร้อยสำมสิบสำมล้ำนหนึ่งแสน 
สำมหมื่นห้ำพันเก้ำร้อยสี่สิบเอ็ดบำทสำมสิบแปดสตำงค์ 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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วาระท่ี 4.2 รายงานผลการสอบ O-NET และผลงานของนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558 

สรุปเรื่อง 
 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ส่ งผลกำรสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 และผลงำนของนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2558  
เพ่ือน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 
พฤษภำคม 2559  
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ครั้งที่ 5/2559 

 

 
วาระท่ี 4.3 รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สรุปเรื่อง 
 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุติแต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์  มำกสุข ด ำรงต ำแหน่งคณบดี
คณะวิทยำกำรจัดกำรตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2558 – 30 กันยำยน พ.ศ.2562 และตำมมติ 
ของสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวำคม 2557  
ได้ก ำหนดบรรทัดฐำนในกำรน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำน  
ต่อสภำมหำวิทยำลัยภำยหลัง 3 เดือนหลังจำกด ำรงต ำแหน่ง และน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรงำน
ต่อสภำมหำวิทยำลัยเมื่อด ำรงต ำแหน่งครบ 1 ปี 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้เรียนเชิญอำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์  มำกสุข คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนระยะ 4 ปี ตำมที่ได้เสนอวิสัยทัศน์ 
ต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2559  
  
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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วาระท่ี 5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 
 1. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุมครั้งที่ 4/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษำยน 2559 ได้ พิจำรณำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. ....  แล้วมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประเด็นข้อเสนอแนะของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 
  1.1 กำรชดใช้ทุนของผู้ได้รับทุน  ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ำควรก ำหนดอัตรำกำรชดใช้
ทุนให้สูง เนื่องจำกทุนดังกล่ำวเป็นงบประมำณของมหำวิทยำลัย แม้ว่ำมหำวิทยำลัยจะสำมำรถก ำหนด
อัตรำกำรชดใช้ทุนเองได้ แต่ก็ควรจะรักษำผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยไว้ 
  1.2 (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรให้ทุน
พัฒนำบุคลำกร พ.ศ. .... ในข้อ 20,23 และ 25 มีควำมขัดแย้งกัน 
 2. มหำวิทยำลัยได้น ำ (ร่ำง) ระเบียบฯว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลกรเข้ำที่ประชุม
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 2 
พฤษภำคม 2559 ที่ประชุมพิจำรณำทบทวนแล้วได้มีมต ิ ดังนี้ 
  2.1 ปรับแก้อัตรำกำรชดใช้ทุนเป็น “ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับจำก
มหำวิทยำลัยคืนทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับอีกจ ำนวนหนึ่งเท่ำของเงินทุนดังกล่ำว” 
  2.2 ปรับแก้ควำมในข้อ 25 วรรคสอง “ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ย
ปรับตำมข้อ 20” เป็น “ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตำมข้อ 23” 
 3. มหำวิทยำลัยได้น ำแนวทำงกำรแก้ไขตำมมติที่คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  
รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกฏหมำยของสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือ
พิจำรณำปรับแก้ให้สมบูรณ์ คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่ 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภำคม 2559 ได้พิจำรณำแล้วมีมติปรับแก้ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย
ให้ปรับแก้และตำมมติทีป่ระชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี โดยแก้ไข
ถ้อยค ำเพียงเล็กน้อย แต่มิได้แก้ไขในสำระส ำคัญของ (ร่ำง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่ำว ปรำกฏตำมร่ำง 
ที่แนบ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้แล้วและจัดท ำตำรำงเปรียบเทียบระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ.2552 กับ (ร่ำง) ระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ.  .… น ำเสนอต่อ 
สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม  
พ.ศ.2559 เพ่ือสภำมหำวิทยำลัยจะได้พิจำรณำมำพร้อมวำระนี้แล้ว 
 



 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบตำม(ร่ำง)ระเบียบฯ ที่เสนอมำพร้อมนี้ ได้โปรด 
1. อนุมัติ หรือ 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
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วาระท่ี 5.2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

สรุปเรื่อง 
 1. นำงอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ขอเข้ำรับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น และสมรรถนะทำงบริหำร  (ต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร)  
เพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำกำรจัดกำร  
 2. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตำมสำระส ำคัญในข้อ 21 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2558 โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น และในข้อ 22 (2) 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น 
และสมรรถนะทำงบริหำร (ต ำแหน่งผู้บริหำร)  
 3. คณะอนุกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ ำเป็น และสมรรถนะทำงบริหำร (ต ำแหน่งผู้บริหำร) ได้พิจำรณำประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของงำนฯ ของบุคคลดังกล่ำว และให้คะแนนผลกำรประเมินฯ รวมกันได้เกินร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งให้สูงขึ้นของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และได้จัดท ำ
สรุปผลกำรประเมินดังกล่ำวเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 
 4. คณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น มีมติที่ประชุม 
ในครำวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 เห็นชอบ สรุปผลกำรประเมิน  
ของคณะอนุกรรมกำรฯ และมอบฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม 2559 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดต ำแหน่งให้สูงขึ้นต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรน ำเรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งให้สูงขึ้นของข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร  น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม 
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม 2559 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 
 2. สรุปผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่จ ำเป็น และสมรรถนะทำงบริหำร (ต ำแหน่งผู้บริหำร) 
 3. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง 
และกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรง
ต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดต ำแหน่งให้สูงขึ้น ของนำงอัชรี  ภักดีสุวรรณ์  เพ่ือไปด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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วาระท่ี 5.3 การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 – 2558 

สรุปเรื่อง 
 1. คณะครุศำสตร์ และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้เล็งเห็นถึงคุณงำมควำมดี  
อันประกอบขึ้นจำกภูมิปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกำรสรรสร้ำงสิ่งดีงำมของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน คือ 
1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) 2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  และ 3) นำยคมสันฐ 
หัวเมืองลำด จึงได้เสนอขอปริญญำกิตติมศักดิ์ และได้จัดท ำเอกสำรสรุปข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ  
พร้อมทั้งประวัติและผลงำนของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำน เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย) ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 
มีนำคม 2559 ดังนี้ 
  1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 
  2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
  3) นำยคมสันฐ หัวเมืองลำด เสนอขอปริญญำศิลปกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำนำฏยศิลป์ 
 ที่ประชุมดังกล่ำวมีมติให้ควำมเห็นชอบ  
 2. มหำวิทยำลัยน ำเสนอผลกำรพิจำรณำของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี ฝ่ำยวิชำกำร 
(คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย) และน ำเสนอเอกสำรสรุปข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมทั้ง
ประวัติและผลงำนของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่ำว ต่อที่ประชุมสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2559  
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 ที่ประชุมดังกล่ำวมีมติให้ผู้น ำเสนอปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ และครบถ้วนมำก
ยิ่งขึ้น และน ำกลับมำน ำเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 3. มหำวิทยำลัย โดยคณะครุศำสตร์และคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ปรับปรุง
แก้ไขเอกสำรให้มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำวิชำกำรในครำวประชุมครั้งที่ 
5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 
 4. สภำวิชำกำร ได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ มำตรำ ๒๒ (๓) “สภำวิชำกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่พิจำรณำเสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร” และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย ชั้น สำขำวิชำ และหลักเกณฑ์กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙
(๒) “ให้สภำวิชำกำรพิจำรณำเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ และจัดอันดับตำมควำมเหมำะสม 
โดยให้กระท ำเป็นกำรลับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับกำรเสนอชื่อต่อไปยังสภำมหำวิทยำลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่ำ 
สองในสำมของกรรมกำรที่มำประชุมในครั้งที่มีมติ” พิจำรณำกำรเสนอให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ดังกล่ำวแล้ว 
มีมติ ให้ เสนอรำยชื่ อพร้ อมประวัติ และผลงำนของบุคคล  ผู้ สมควรได้ รั บปริญญำกิตติมศักดิ์ 
ต่อสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำให้ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ จ ำนวน 3 ท่ำน เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 



 ล ำดับที่ 1 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 ล ำดับที่ 2 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 
 ล ำดับที่ 3 นำยคมสันฐ หัวเมืองลำด เสนอขอปริญญำศิลปกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สำขำวิชำนำฏยศิลป์ 
 5. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ตำมสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (4) อนุมัติให้ปริญญำ 
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร  และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย ชั้น สำขำวิชำ และหลักเกณฑ์กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(3) ให้อธิกำรบดีน ำรำยชื่อพร้อมประวัติและผลงำนอย่ำงละเอียดของผู้ที่ผ่ำน 
กำรพิจำรณำของสภำวิชำกำรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย และ (๔) กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย 
ให้กระท ำเป็นกำรลับ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับกำรพิจำรณำให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรที่มำประชุมในครั้งที่มีมติ 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัย ขอน ำเสนอผลกำรพิจำรณำของสภำวิชำกำรในกำรเสนอให้ปริญญำ ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 - 2558 ต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม 2559  เพ่ือโปรดพิจำรณำ ดังนี้ 
 1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เสนอขอปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 
 3) นำยคมสันฐ หัวเมืองลำด เสนอขอปริญญำศิลปกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำนำฏยศิลป์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้ปริญญำดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำน ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สรุปเรื่อง 
 1. อำจำรย์ธนำธิป เผ่ำพันธุ์ จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำดนตรีไทย 
 2. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ดังกล่ำวในข้อที่ 1 คณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 และด ำเนินงำนภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำร
พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2550, (ฉบับที่  6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่  9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10)  พ.ศ .2556  
โดยสภำมหำวิทยำลัยอำศัยอ ำนำจตำมสำระใน พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 18 (9)  
ระบุให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งและถอดถอน...ศำสตรำจำรย์เกียรติ คุณ รองศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบัง คับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 
10) พ.ศ.2556 ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง  
ทำงวิชำกำร เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบ 
 2. มหำวิทยำลัยน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย 
ในครำวประชุมครั้งที่ 5/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ.2559 เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง จ ำนวน  
1 รำย คือ 

  อำจำรย์ธนำธิป เผ่ำพันธุ์ เสนอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
สำขำวิชำดนตรีไทย 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหำวิทยำลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง  อำจำรย์ธนำธิป เผ่ำพันธุ์  ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำดนตรีไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่ำด้วยนิยำมของ “อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบัน     
อุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบ 
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ ต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 5 คน” 
 2. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ตำมสำระส ำคัญของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย” และ (7) “พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด” 
 3. คณะครุศำสตร์และวิทยำลัยกำรดนตรี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังนี้ 
  3.1 คณะครุศำสตร์  เสนอขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  
และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  3.2 วิทยำลัยกำรดนตรี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในหลักสูตร  2 หลักสูตร คือ  
(1) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และ (2) หลักสูตร 
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ต่อสภำวิชำกำร 
ในครำวประชุมครั้งที่  5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่  16 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติ 
ให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว 

และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบของสภา

วิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
 1. ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ครุศำสตร์ อ.ดร.เพ็ญวรำ ชูประวัติ* ลำออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

อ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ปลำกัดทอง* เห็นชอบ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 5/2559 

 2. ศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำดนตรีตะวันตก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

วิทยำลัยกำรดนตรี ผศ.ดร.สมชำย รัศมี* 
 

 

ถึงแก่กรรม อ.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎีคุณ* 
 

 

เห็นชอบ ในครำวประชุม
ครั้งที่ 5/2559 

 
หมายเหตุ  * หมำยถึง อำจำรย์ที่เป็นทั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้น เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำงๆ 
ของหลักสูตร ตำมที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ครั้งที่ 5/2559 

 

 
วาระท่ี 5.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2557  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามปรัชญาและปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                            
มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  
รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ในองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในภาพรวม มีผลการประเมิน ๓.๕๕ คะแนน 
ซึ่งหมายถึง การด าเนินงานระดับดี และได้ผ่านการยืนยันผลคะแนนจากระบบ CHE QA Online  
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนผลการประเมินดังกล่าวแก่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2557  
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



             
             

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกรำคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษำยน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยำยน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลำคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕9 
เวลำ ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


