
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 2/๒๕61 
วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61   

เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

 
 



ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61   

 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
.......................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  1/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.2561  และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  มีมติอนุมัติแต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 25  ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ประธานสภานักศึกษา   
นายกองค์การนักศึกษา  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจ ากผู้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณ
และการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การปกครองส่วนท้องถิ่น  การศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านอื่นๆ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ในจ านวนนี้ให้แต่งต้ังจากบุคคลในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 
5 (2) และข้อ 6 จ านวนยี่สิบคน  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ” 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2) ระบุว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนยี่สิบคน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
จากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล  การปกครองส่วนท้องถิ่น  การศาสนา  
การศิลปะและวัฒนธรรม  และท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติม  ได้แก่  ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  และด้านการกีฬา  ท้ังนี้  ให้แต่งต้ังบุคคลจากพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง” 
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 6 ระบุว่า 
 “ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับนับถือในสังคม 
 (2) มีความเป็นผู้น า  และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 (3) มีความสนใจ  และเห็นความส าคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 (4) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 (5) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 (6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับต าแหน่งหน้าท่ี” 
 



การด าเนินการ 
 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ตามข้อ 5 (2) และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 จ านวน 20 คน  เพื่อน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ  โดยมีรายช่ือดังนี้ 
 
ล าดับ รายช่ือ อาชีพ ความเช่ียวชาญ 

1. นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์ ประธานบริษัทส านักพพิมพ์พัฒนา
วิชาการ (พว) 

ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

2. นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอักษรสยาม 
ฟอร์คิด  จ ากัด 

ด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษา 

3. พล.ร.อ.สุพจน์  สุดประเสริฐ - เลขานุการกรรมาธิการคมนาคม   
- ท่ีปรึกษาคณะท างานการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล   
- อุปนายกสมาคมปัญจกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

ด้านสังคมศาสตร์ 

4. ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจจา กรรมการบริหารบริษัทพรีเชียสไทม์   
เทรดด้ิง 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ด้านกฎหมาย 
6. ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท 

กมลอินดัสทรี  จ ากัด 
ด้านงบประมาณและการเงิน 

7. พลโทอิสระ  วัชรประทีป อดีตรองแม่ทัพภาค 1/ท่ีปรึกษาผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

8. นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลขุนพัดเพ็ง
อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์ นักวิชาการอิสระ  สถานีวิทยุ  ด้านการศาสนาและส่ือสารมวลชน 
10. ดร.สัมฤทธิ์  สนขาว รองประธานสภาอุตสาหกรรม  

จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

11. ดร.เสาวรส  เสริมพรวิวัฒน์ รองประธานบริษัทวัฒนกิจมานนท์ ด้านการสาธารณสุข 
และบ าเพ็ญประโยชน์ 

12. นายไพโรจน์  ศรศิลป์ อดีต ผอ.เขตหนองแขม/ผู้ช่วย รมต. ด้านกีฬาและดนตรี 
13. ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า ประธานบริหารบริษัทในเครือ 

ธรรมนัสกรุ๊ป 
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

14. ว่าท่ีร้อยตรีกานต์  เหมสมิติ ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ด้านส่ือสารมวลชน 
15. นายสนั่น  ซิ้มสกุล นักธุรกิจแพปลาและไฟแนนซ ์ ด้านงบประมาณและการเงิน 
16. นายจรูญ  มีธนาถาวร อดีต ผอ. ส านักการศึกษา 

และรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

17. นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์ ประธานกรรมการบริษัทเมโทรกลการ ด้านการงบประมาณและการเงิน 



18. นายวิทยา  พิบูลย์สวัสด์ิ เจ้าของบริษัทท่องเท่ียว  
“วิทยาวิคตอรี่ทัวร์” 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และส่ือสารมวลชน 

19. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
20. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาล 

บางยี่เรือ 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาล 
บางยี่เรือ 

ด้านสังคมศาสตร์ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.2 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 
 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดี
ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559  
ระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และได้น าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 3. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3(135)/2560 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี และตามพระราโชบาย และส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้มีค าส่ังแต่ งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการ 
ยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดท า
โครงการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟัง
ข้อแนะน าให้การด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จส้ิน ได้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 4. สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat)  
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันท่ี  
24 – 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ 
และด้านงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี 
ต่อไป  
 



 5. มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันท่ี 25 – 26 
ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยน าข้อเสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบายและความเห็นของสภามหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี 
 6. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกร์ท่ี 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผนได้น าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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วาระที่ 4.3 การแต่งต้ังศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาการศึกษา คือ รองศาสตราจารย ์ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 2. อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คือ อาจารย์เกศริน มีมล  
 3. 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 , (ฉบั บ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556  และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ . 2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ
ให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ 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. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน  
2 ราย ดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการศึกษา) 
 ต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 2) อาจารย์เกศริน มีมล   เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
 ต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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วาระที่ 4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

(การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน
อย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. วิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ 

  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
  2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้ง ท่ี  2/2561 เมื่ อวันพฤหัสบดีท่ี 1 กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2561 ซึ่ งสภาวิชาการมีม ติ 
ให้ความเห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสตูร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

วิทยาลัยการดนตรี นายมนัส วัฒนไชยยศ ถึงแก่อสัญกรรม 
และสาขาวิชาประสงค์จะปรับลด
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน 

- 

  2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
ฉบับปี พ.ศ.2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

วิทยาลัยการดนตรี นายมนัส วัฒนไชยยศ ถึงแก่อสัญกรรม 
และสาขาวิชาประสงค์จะปรับลด
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน 

- 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ ท้ัง 2 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมั ติให้ปริญญา 
แก่นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร 
ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,183 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
2/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 1,183 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2559 ครั้งท่ี 1 - 7 รวมจ านวน 1,183 คน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  3/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


