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ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 5/๒๕60  
เมื่อวันพุธท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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4.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงาน 
ทางการเงิน เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในองค์ประกอบท่ี 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่ง ช้ีท่ี  8.1 ระบบกลไกและการเงิน  
และงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานท่ี 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
และรายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560  
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้  รายได้ห ลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2560 ได้รับจากเงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและ
บริจาคและรายได้อื่นๆ รวมท้ังส้ิน 718,613,519.62 บาท (เจ็ดร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่น 
สามพันห้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์)  ประกอบด้วย 

- รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 394,496,243.39 บาท (สามร้อยเก้าสิบ 
ส่ีล้านส่ีแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยส่ีสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)  

- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จ านวน 228,418,607.89 บาท  
(สองร้อยยี่สิบแปดล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกรอ้ยเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 0.00 บาท  
- รายได้อื่นๆ จ านวน 95,698,668.34 บาท (เก้าสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่น

แปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบส่ีสตางค์) 
2) ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายอื่น รวมท้ังส้ิน 
445,507,384.34 บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบส่ีบาท
สามสิบส่ีสตางค์) ประกอบด้วย 
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 201,868,347.75 บาท (สองร้อยหนึ่งล้าน 

แปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 



- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 57,479,942.48 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านส่ีแสน 
เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสองบาทส่ีสิบแปดสตางค์) 

- ค่าตอบแทน จ านวน 49,267,545.39 บาท (ส่ีสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่น 
เจ็ดพันห้าร้อยส่ีสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

- ค่าใช้สอย จ านวน 67,338,266.88 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่น
แปดพันสองร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์) 

- ค่าวัสดุ จ านวน 32,149,722.43 บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนส่ีหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทส่ีสิบสามสตางค์) 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 18,671,297.18 บาท (สิบแปดล้านหกแสน 
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 829,500.00 บาท (แปดแสน
สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 17,902,762.23 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองพัน 
เจ็ดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 273,106,135.28 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนหกพัน
หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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4.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. นางมรกต  ภู่ทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมตามประกาศการจัดต้ังส่วนราชการภายใน
ส านักงานอธิการบดีเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
18 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงยกเลิกค าส่ัง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 11/2557 เรื่อง แต่งต้ังผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดล้อม ส่ัง ณ วันท่ี 17  มีนาคม พ.ศ.2557 
 2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ท่ี  2/2560  
เมื่อวันจันทร์ท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 3. ส านักงานอธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้มี 
การเปล่ียนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ัง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการประจ าคณะ ส านัก  
และสถาบัน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
การด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 12/2560 เรื่อง ยกเลิก
ค าส่ังแต่งต้ังผู้อ านวยการกอง ส่ัง ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 2. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 13/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ านักงานอธิการบดี  
 3. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 14/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ส่ัง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 4. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 15/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่ัง ณ วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 5. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 16/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่ัง ณ วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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4.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  

จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
 

ความเป็นมา 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จ านวน 2 คน ตัวแทน  
จากคณบดี จ านวน 1 คน และ ตัวแทนจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 คน  
 2. ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักด์ิ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจาก ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จะหมดวาระลงในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 3. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผู้ด ารงต าแหน่ งบริหาร  
จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม ครั้งท่ี 
6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2560  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
 



ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 

 
4.4 การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลการวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจ าปี 
2560 ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุค 
แห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี” ภายใต้ศาสตร์ 14 ด้าน ได้แก่ การบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์, การเป็นผู้ประกอบการ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การท่องเท่ียว, 
ธุรกิจระหว่างประเทศ, ส่ือสารมวลชน, การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ,การโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิง, ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย, ศาสตร์ด้านการจัดการ และการบริหารธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกม เพื่อการเรียนรู้ 
(ประเทศไทย) และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
  2.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 9 เรื่อง  “Enhancing learning 
benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” 

  2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4  เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จ าลอง” 

  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 
ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 ในหัวข้อเรื่อง “Education For Sustainable Locality Development” 
ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 โดยมีรายละเอียดและก าหนดการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น แนบน าเรียนท้ายวาระนี้ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 

 
วาระที่ 5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. งานวินัยและนิติการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2560 และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... และเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการยกเลิก
ข้อก าหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อมีการยกเลิกกองทุนแล้ว ก็จะต้องน าเงินกองทุนท่ีเหลือ
ท้ังหมดส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๑ ของข้อก าหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นควรให้อธิการบดีน าเงินกองทุนท่ีเหลือท้ังหมดท่ีส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยมาจัดสรรเป็นเงินประเดิมของกองทุนสุริยะ 
  
การด าเนินการ  
 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 วันพฤหัสบดี
ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
            
            
             
             



             
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พิจารณา 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 

 
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงาน             
ท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2556 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554  
  3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว  
และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

บัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2556 
คณะครุศาสตร์ อ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา* 

อ.ดร.พัชรา เดชโฮม *  
อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง*  

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น ผศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล* 
อ.ดร.ชลพร กองค า* 

อ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม* 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.วรวุฒิ น าสุวิมลกุล เกษียณอายุราชการ อ.สมศักด์ิ อยู่บริบูรณ์ 
 

3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

อ.ชุมพล  อินทร์มณี* 
อ.นพพล  น้อยแก้ว 

อ.หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น อ.สร้อยสุดา  เลาะหมุด* 
อ.เธียรธาดา  หิรัญญะชาติธาดา 

อ.ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
เอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

อ.ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์* ลาออกจากมหาวิทยาลัย อ.ปนิธิตา กุญชร ณ อยุธยา* 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

อ.ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน*   

6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาการจัดการ อ.บุญส่ง นาคภู่*  
อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข 

ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
เกษียณอายุราชการ 

อ.นิวัฒน์  ประสิทธิวรวิทย์* 
- 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท้ัง 6 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 

 
วาระที่ 5.3 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  
และอาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คือ (1) อาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี ในสาขาวิชาภาษาไทย และ (2) อาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2550, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556 และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ. 2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)  
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มห าว ิทย าล ัยน าผลการด า เน ิน ก ารด ังกล ่าวข ้า งต ้น  เข ้า สู ่ก ารพ ิจารณ าของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา
แต่งต้ัง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ุลนิษก์ สอนวิทย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์

(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์) 
ต้ังแต่วันท่ี 28 เมษายน 2560 

 2)  อาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 
ต้ังแต่วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 

 3)  อาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
ต้ังแต่วันท่ี 26 มกราคม 2560 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 
ราย และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
            
            
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 

 
วาระที่ 5.4 การเสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2559  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีหนังสือขอหารือกรณีดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และได้รับค าตอบว่า “มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีเคยด ารง
ต าแหน่งวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ด ารงต าแหน่งวิชาการเดิม
หรือไม่สูงกว่าต าแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาท่ีบุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ก็ได้ ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย และการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้” 
 2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการได้พิจารณาตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 18 ระบุว่า “การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีท่ีเคยได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการก่อนท่ีจะบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด” แล้วมีมติ “รับทราบและเห็นชอบให้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาท่ีบุคคลนั้นเคยด ารงอยู่  โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง  
และให้นับต้ังแต่วันท่ีมาบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอน าเสนอ  
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การตลาด ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวต้ังแต่
วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันท่ีบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกราคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกรท่ี์        24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มีนาคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  เมษายน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพุธท่ี          17  พฤษภาคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มิถุนายน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กรกฎาคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  กันยายน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี  7 /๒๕60 ในวันพฤหัสบดี ท่ี  20 กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕60 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             


