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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๗. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๘. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๙. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๐. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ นางสาววันวิสา วันชูเพลิด นักศึกษา
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ
ในระดับอุดมศึกษา หัวข้อเรื่อง “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ณ กระทรวง 
การต่างประเทศ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/๒๕62 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕62  
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ข้อบังคับฯ/ระเบียบฯ/ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 3. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  
ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับฯ/ระเบียบฯ/ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
บุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 



๓ 

 

 3. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

มติที่ประชุม 1) รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  
 2) รับทราบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
 3) รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 3” 
ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ เดอะ คาแนลการ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงข้อบังคับฯ ได้พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ  
ได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. .... 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันอังคารที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1)  ให้ปรับแก้ชื่อข้อบังคับให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นข้อบังคับที่ ใช้กับข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น จึงควรแก้ไขเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....”  

(2) ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยหากจะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้  ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 โดยอาจ
ก าหนดให้บังคับใช้หลักเกณฑ์เรื่องการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฯ โดยอนุโลม  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 
 
 
 



๔ 

 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบหมายกองบริหารงานบุคคลน าเสนอ 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุม 
ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการด้านกฎหมายของ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) การก าหนดอายุสัญญาจ้างให้มีระยะเวลาจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น  

มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อาจมีผลท าให้บุคลากรที่มีอายุงานเกินสิบแปดปีขึ้นไปและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ  
รองศาสตราจารย์ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเนื่องจากมีคุณสมบัติครบท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์ 
ไล่ออก รวมถึงบุคลากรฝ่ายบริหารที่ได้รับยกเว้นในการเป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของ
ค่าตอบแทนกับภาระงานที่จะได้รับและแนวโน้มนักศึกษาที่ลดลงในอนาคต จึงควรมีระบบกระตุ้นเป็นระยะเพ่ือให้
บุคลากรเร่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือตอบสนองการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

(2) ตรวจสอบรายละเอียดในข้อ 7 ที่ก าหนดว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ (8) ยุบเลิกต าแหน่งหรือยุบเลิกหน่วยงาน” ควรระบุกรณียุบเลิกหน่วยงานให้ชัดเจน  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดรับนักศึกษาพิการ และด าเนินงานตามประกาศของ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ที่ก าหนดให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ในระดับอุดมศึกษา และส่งให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์
การรับนักศึกษาพิการ 

ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 



๕ 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติ เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 4.4 ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (สายสนับสนุน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 -2565 (สายสนับสนุน)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้พิจารณากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่ได้จัดท า
และเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังที่พึงมี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
(สายสนับสนุน) จ านวนทั้งสิ้น 468 อัตรา และให้น าเสนอพิจารณากรอบอัตราก าลังต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากรอบอัตราก าลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
(สายสนับสนุน) โดยมีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง (สายสนับสนุน) จ านวนทั้งสิ้น 468 อัตรา  
 ฝ่ายเลขานุการได้น ารายละเอียดการขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 
2565 (สายสนับสนุน) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่  
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ควรปรับแก้ชื่อวาระและรายละเอียดของความเป็นมาให้เข้าใจได้ชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหา 
(2) ควรตรวจสอบความสมดุลระหว่างจ านวนบุคลากรและภาระงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ทั้งส่วนกลางและคณะให้มีความเหมาะสม  
 

มติที่ประชุม อนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 468 อัตรา 
 

 4.5 ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (สายวิชาการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 -2565 (สายวิชาการ)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้พิจารณากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่ได้จัดท า
และเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังที่พึงมี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
(สายวิชาการ) จ านวนทั้งสิ้น 870 อัตรา และให้น าเสนอพิจารณากรอบอัตราก าลังต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และขออนุมัตติ่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 



๖ 

 

 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณากรอบอัตราก าลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  
(สายวิชาการ) โดยมีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง (สายวิชาการ) จ านวนทั้งสิ้น 870 อัตรา  
 ฝ่ายเลขานุการได้น ารายละเอียดการขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 
2565 (สายวิชาการ) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ควรปรับแก้ชื่อวาระและรายละเอียดของความเป็นมาให้เข้าใจได้ชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหา 
(2) กรอบอัตราก าลังสายวิชาการควรรวมบุคลากรสายวิชาการ(เงินรายได้)ด้วย เพ่ือให้สามารถ

วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังที่เกินหรือขาดแคลนได้ชัดเจน 
(3) ควรยุบต าแหน่งบุคลากรที่ถูกจ้างโดยงบประมาณบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ภายหลัง  

ย้ายไปจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมการใช้งบประมาณบ ารุงการศึกษาได้ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 870 อัตรา 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหมวดวิชาเสริมพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 
สรุปเรื่อง 
  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและ
พิจารณาตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1)  การเปิดรายวิชาดังกล่าวไม่ควรก าหนดเป็นหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ  

ในโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการและไม่มีอาจารย์ประจ าจึงควรเปิด
เป็นรายวิชาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น รายวิชาการวิจัย รายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอวิทยานิพนธ์ รายวิชาการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ รายวิชาไอทีเพ่ือการท าวิจัย 
เป็นต้น เพ่ือเป็นทางเลือกให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้โดยเก็บ
ค่าลงทะเบียนแยกจากหลักสูตรเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารหลักสูตร โดยจัดท าเป็น มคอ.3 ซึ่งมีรายละเอียดของ 
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

(2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 11 (4) 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ อาจระบุเงื่อนไขเพ่ิมเติม 
ในค าอธิบายรายวิชาว่าเมื่อเรียนแล้วสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านได้จะท าให้แสดงถึงความส าคัญของ 
การเรียนวิชาเสริมดังกล่าว  



๗ 

 

(3) ควรระบุรายละเอียดเนื้อหารายวิชาให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ รายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 3 และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 4   

(4) ผู้สอนควรมีทักษะความรู้ความสามารถครอบคลุมในแต่ละรายวิชา 
(5) หากค านึงถึงคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการควบคุมให้นักศึกษาได้เรียนในรายวิชา

ที่จ าเป็นต่อคุณภาพของบัณฑิต 
(6) ควรตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร ในทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ผลการเรียนรู้ที่

ระบุเป็นทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียด
ที่ซ้ าซ้อนกันกับทักษะการสื่อสารทางภาษา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การขอความเห็นชอบหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) โดยให้
ปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ และมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ไปหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งเพ่ือหาแนวทางเหมาะสมต่อไป 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 ถอนวาระ 
 

 4.8 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน  
ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ จ านวน 18 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วยระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  และระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 17 ราย คือ (1) อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ (2) อาจารย์วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลีหยาน  
(3) อาจารย์อรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกร (4) อาจารย์อุกฤต คูหพันธ์ (5) อาจารย์ภัทิร า มาศมาลัย (6) อาจารย์
สุพรรณิการ์ ชาค ารุณ (7) อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์ (8) อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา (9) อาจารย์ดุษฎี  
เทิดบารมี (10) อาจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ (11) อาจารย์วิรัชต์ แสงดาวฉาย (12) อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า 
(13) อาจารย์วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (14) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ (15) อาจารย์สมภาศ สุขชนะ  
(16) อาจารย์ธีรวัฒน์  รัตนประภาเมธีรัฐ และ (17) อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ไดด้ าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 าเนินการแล้ว 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 



๘ 

 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  (1) อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย  เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

 (2) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
  (2.1) อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
     ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
  (2.2) อาจารย์วรางคนางค์  สกุลวงศ์ ลีหยาน  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาบัญชี (6801)  
   ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 
  (2.3) อาจารย์อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103)  
   ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
  (2.4) อาจารย์อุกฤต คูหพันธ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาบัญชี (6801)  
   ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
  (2.5) อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802)  
   ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
  (2.6) อาจารย์สุพรรณิการ์ ชาค ารุณ   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)  
        ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
  (2.7) อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
        ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
  (2.8) อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103)  
        ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
  (2.9) อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี    เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
        อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์(650145)  
        ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
  (2.10) อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
   ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 
 



๙ 

 

  (2.11) อาจารย์วิรัชต์  แสงดาวฉาย  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
        ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
  (2.12) อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ า  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
        อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (650102)  
        ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
  (2.13) อาจารย์วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
        อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และถ่ายภาพ (610505)  
        ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
  (2.14) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
        ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
  (2.15) อาจารย์สมภาศ สุขชนะ   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
        ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
  (2.16) อาจารย์ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
        สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
        อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303)  
        ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

(3) พิจารณากรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
  (3.1) อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) 
 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ และ
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 16 ราย และอนุมัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 



๑๐ 

 

2) อนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
2.1) อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(6105) ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
2.2) อาจารย์วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลีหยาน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี 

(6801) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 
2.3) อาจารย์อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ (6103) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 
2.4) อาจารย์อุกฤต  คูหพันธ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี (6801) ตั้งแต่

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
2.5) อาจารย์ภัทิรา  มาศมาลัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
  2.6) อาจารย์สุพรรณิการ์  ชาค ารุณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม (9151) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
  2.7) อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(6105) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 2.8) อาจารย์ชาญฤทธิ์  เริงรณอาษา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

2.9) อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

2.10) อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(6802) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 

2.11) อาจารย์วิรัชต์  แสงดาวฉาย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(6105) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

2.12) อาจารย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาวิจัยทางการศึกษา (650102) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

2.13) อาจารย์วรรณลักษณ์  อินทร์จันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และถ่ายภาพ (610505) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

2.14) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

2.15) อาจารย์สมภาศ  สุขชนะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561  

2.16) อาจารย์ธีรวัฒน์  รัตนประภาเมธีรัฐ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

3) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ 
สรสินธุ์ ฉายสินสอน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 (4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึงอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 การด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 



๑๒ 

 

 

4.10 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
สรุปเรื่อง  
 หลักสูตรขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ได้เสนอขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรเนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษาใหม่มาเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา โดยคงเหลือ
นักศึกษาปี 2559 จ านวน 45 คน และนักศึกษา ปี 2555 ถึง ปี 2558 ซึ่งเป็นนักศึกษาตกค้างจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้
การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอด าเนินการปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555 แบบมีเงื่อนไข โดยจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มี
นักศึกษาตกค้างในหลักสูตร และขอไม่รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา แต่ขอรายงานผลการด าเนินงาน
ตาม มคอ.7 ต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้เสนอ
ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร เนื่องจากสาขาวิชาดนตรีตะวันตก (บัณฑิตศึกษา) ได้ขออนุมัติปิดหลักสูตร และไม่ได้รับ
นักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รวมถึงไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการพัฒนาปรับปรุง กอปรกับทาง
วิทยาลัยการดนตรีและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติให้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (บัณฑิตศึกษา) พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงไม่ประสงค์ 
จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยจะขอปิด
หลักสูตร เมื่อนักศึกษาคงค้างในระบบทุกรายส าเร็จการศึกษา 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 

(1) หลักสูตรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 

(2) เงื่อนไขที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก ่
 (2.1) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 

(2.2) หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 

(2.3) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
(2.4) หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
(2.5) หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

 (3) ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา 
ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตร เมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว  
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้ งที่  7/2562 วันพฤหัสบดีที่  
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตร



๑๓ 

 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
การพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐาน  
ทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 โดยหลักสูตรจะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสิ้นสภาพ หรือส าเร็จการศึกษาครบทุกคน จึงจะปิดหลักสูตร 
โดยสมบูรณ์ต่อไป และเห็นชอบการไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
แต่ขอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

2) เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
โดยหลักสูตรจะดูแลนักศึกษาจนกว่าจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาครบทุกคน จึงจะปิดหลักสูตร 
โดยสมบูรณ์ต่อไป และเห็นชอบการไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
แต่ขอรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 

 4.11 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง  
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษา  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 - 8 จ านวน 8 รอบ รวมจ านวน 853 คน จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 7/2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติ 
ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 853 คน 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่าควรเพ่ิมเติม

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาโดยค านวณเป็นร้อยละ  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 
1 – 8 จ านวน 8 รอบ รวมจ านวน 853 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 
เมษายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เสนอข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะรายละเอียดการปรับแผนเพ่ิมเติมตัวชี้วัด และในคราวประชุม  
ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีมติรับทราบข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๑๔ 

 

 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
  

มติที่ประชุม รับทราบ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 5.2 แจ้งผลการปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พิจารณา เรื่อง การปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงิน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการร้องขอ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562  และมีมติเห็นชอบให้จัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 นั้น 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและได้จัดประชุมชี้แจง ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ได้รับทราบทั่วกัน โดยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ 
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้การปรับค่าจ้างและการจ่ายเงินสวัสดิการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  
พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ การปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 

 5.3 รายงานข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียนทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน าเสนอรายงานข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ทั้งในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาต่างชาติที่ 
เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาและอบรมระยะสั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียนทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วมีการตั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 1. สาขาวิชาที่เปิดรับแล้วมีผู้สมัครเรียนน้อย มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
เพ่ือตอบสนองความสนใจของผู้เรียน เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ปรับเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 
เป็นต้น 

2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ งในช่วงเดือนสิงหาคมเพ่ือให้ทราบข้อมูล
จ านวนที่ชัดเจน เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังอยู่ระหว่างการรายงานตัวของนักศึกษา  

3. ควรพิจารณาการรับอาจารย์เพ่ิมในสาขาวิชาที่มีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  
และควรส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าเรียนทุกระดับ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 5.4 รายงานข้อมูลการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์น าเสนอการด าเนินงานโครงการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพ่ือสอบเป็นข้าราชการครู 
ตามโครงการทุนเอราวัณของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการความร่วมมือ
การผลิตครูกรณีพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจ าเป็นหรือ  
มีเหตุพิเศษ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานข้อมูลการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

 5.5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกรุงเทพมหานคร  
ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยก าหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


