
 

 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 6/๒๕๕9 
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9   

เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/2559 

วันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 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 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ.2559 

14 
14 

ระเบียบวาระท่ี 4 
4.1 
4.2 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 

22 
22 

 
23 

ระเบียบวาระท่ี 5 
5.1 
 
5.2 
5.3 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

25 
 

25 
26 
28 

ระเบียบวาระท่ี 6 
6.1 

เรื่องอ่ืนๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
33 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2559 

 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 

 
วาระท่ี 3.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... โดยให้ตัดความ ดังนี้ 
  1. ความในข้อ 27 ตอนท้ายวรรคแรก “เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้รับทุน 
มีความจ าเป็นตามสมควรต้องผ่อนช าระให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้” เป็น “เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน”     
     2. ความในข้อ 27 (1) – (3) 
    3. ความในข้อ 27 วรรคท้าย 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไขร่างระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 

 
วาระท่ี 4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 

สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
และกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัย
อ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  
พ.ศ.2559 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2559 

 

 
วาระท่ี 4.1 รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ต้ังแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 17 ตุลาคม 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 
 ฝ่ายเลขานุการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
น าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานระยะ 4 ปี ตามท่ีได้เสนอวิสัยทัศน์
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  
พ.ศ. 2559  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2559 

 

วาระท่ี 5.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ 
การธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร  
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยสภาวิชาการ 
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา              
การประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2559  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2559 วันที่  16 มิถุนายน 2559  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา              
การประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2559 

 

วาระท่ี 5.2 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร  
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา   
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต  - นักศึกษาที่เรียน     
ครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 1,018 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,018 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 1,018 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2559 

 

วาระท่ี 5.3  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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...ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ 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 าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการ
รับทราบ 

 2. มหาวิทยาลั ยน าผลการด าเนินการดั งกล่ าวข้ างต้น  เข้ าสู่ การพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559  

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 

  อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ด ารงต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 

 
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 26 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 7/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


