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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่6/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
5/2558  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 

วาระท่ี 3.1 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  
วันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธี 
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2547 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  
 
 จงึเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 3.2 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2558 

 

วาระท่ี 4.1 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/(122)/2558 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในนามของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 40 แห่ง และขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ 
ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ 
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ  
ที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการเรื่องการทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ คือ 
 1. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 2. น ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยส่งไปยังที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือด าเนินการท าหนังสือกราบบังคมทูลไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 3. ค าประกาศราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ตาม 
ร่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 4. หนังสือเฉลิมพระเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ด าเนินการ 
และน าส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง  
 5. การอ่านประกาศเกียรติคุณฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณ 
 6. ฉลองพระองค์ครุย ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 7. ก าหนดการเข้าเฝ้าฯ ให้รอหนังสือพระราชทานพระราชวโรกาสฯให้เข้าเฝ้าฯ  
โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะนัดหมายอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้ งนี้นายก  
สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายปริญญา และอธิการบดีเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ครุย 
 



 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2558 

 

วาระท่ี 4.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  
โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3. จัดท าแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารแนบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัย และเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  
8-19 มิถุนายน 2558 ณ ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ระหว่างเวลา 0.900 – 16.00 น. 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2558 

 

วาระท่ี 4.3 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 
มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. จัดท าแบบเสนอชื่อและแบบประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ทั้งนี้ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศและเอกสารแนบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
ของมหาวิทยาลัย และเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่าง
เวลา 0.900 – 16.00 น. 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
วาระท่ี 5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัต ิ(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาเพ่ือความรอบคอบ หากมีการแก้ไขในสาระส าคัญให้ปรับ  
แก้ไขแล้ว จึงน าเสนอสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติ
แก้ไขร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ. .... ในเรื่องระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯได้น าร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบการแก้ไขน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
วาระท่ี 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติ รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าไปพิจารณา แล้วจึงน าเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯได้น าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  น าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  
พ.ศ.2558 
 
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
วาระท่ี 5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
การจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และตามข้อ 5 แห่งระเบียบฯว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ เ พ่ือท าหน้ าที่ เ สนอความเห็น  
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย” 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ต่อสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 – 
9 พฤษภาคม 2558 และผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีดังกล่าวไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือน
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา เสนอขออนุมัติ 
ให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษา
ที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 4 จ านวน 4 รอบรวมจ านวน 
1,398 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการ  ขอน าผลการพิจารณาดั งกล่าวน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 
มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร รวม 1,398 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 1,398 คน 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
วาระท่ี 5.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
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 าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 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) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3.  สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (2) 
สาขาวิชา นาฏยศิลป์ศึกษา (3)การศึกษาปฐมวัย และ (4) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ  
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ซึ่งสภาวิชาการ 
ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ  
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
วาระท่ี 5.6 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 1.  ในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งส่วนงาน
ภายในระดับส านักชื่อ ส านักโรงเรียนสาธิต เพ่ือเป็นหน่วยบริหารจัดการในภาพรวมของหน่วยงานย่อย
ในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ (1) โรงเรียนมัธยมสาธิต (2) โรงเรียนประถมสาธิต (3) ศูนย์สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บริหารสูงสุด และในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้อ านวยการของตนเอง 
ทั้งนี้ การด าเนินการของส านักโรงเรียนสาธิตอยู่ภายใต้ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2551 
 2.  การบริหารงานของส านักโรงเรียนสาธิตที่ผ่านมา พบว่า การประสานในภาพรวม       
มีลักษณะหลวมๆ อ านาจการบริหารที่แท้จริงยังคงอยู่กับผู้อ านวยการของโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นส่วนใหญ่ 
และปัญหาที่ส าคัญ คือ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานในรูปของส านัก ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุน 
แต่บทบาทที่แท้จริง คือ การผลิตและพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสอนที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับ ผศ./รศ./ศ. ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีชั่วโมงสอนในระดับอุดมศึกษา   
ท าให้ขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งด้านการสอน 
 4.  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานส านักโรงเรียน
สาธิตเป็น “โรงเรียนสาธิต” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
 1)  เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนในภาพรวม ในฐานะหน่วยผลิต 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2)  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสอนได้พัฒนาตนเองภายใต้บริบทของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวคือ ขอก าหนดต าแหน่งในเส้นทาง “ครู” ได้แก่ ครูช านาญการ ครู
ช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
การด าเนินการ 
 การด าเนินการเบื้องต้น ในการจัดตั้ง “โรงเรียนสาธิต” ประกอบด้วย 
 1. การประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝ่ายของส านักโรงเรียนสาธิต จ านวน 3 ครั้ง 
เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากความเห็นชอบของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 
 3.  การน าเสนอแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย      
ในระดับต่างๆ อาทิ กบมส. และ กอม. เป็นต้น เพ่ือขอรับความเห็นต่างๆ 
 4.  การจัดท าเอกสารเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ตามแบบขอจัดตั้งหน่วยงาน ที่ สกอ. 
ระบุไว้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 

 
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  7/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่  16 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


