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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 9/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
20 กันยายน พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 
4.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีวิทยาลัยการดนตรีได้ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี และมีผลในวันท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2878/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ  
ณ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.๒๕61 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันท่ี  
5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอ
ช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 1 ราย  ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง 
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ดังนี ้
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรีพร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 
4.2 การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 16 ตุลาคม  
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2615/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โดยหน่วยงานท่ีมีมีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2561 ภายในเวลาไม่เกิน 
16.30 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ 
   2) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
   3) อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวนไม่เกิน  
3 รายช่ือ ดังนี ้
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 



 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมเอกสารข้อมูลประวัติ
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อน าเรียนต่อองคมนตรี โดยก าหนดให้น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
การด าเนินการ 
  กองนโยบายและแผนได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักคณะ 

ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ จ านวน 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ในระหว่างวันท่ี 22 สิงหาคม – วันท่ี 21 
กันยายน 2561 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังรายงานผลให้แก่คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
(กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 วันจันทร์ท่ี 24 กันยายน 2561 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ระดับคณะดังกล่าว และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 
 
การด าเนินการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ คณะ  
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีเจตนารมณ์ในการรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มี  
การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ า  
พ.ศ.2550 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 18/2561 วันพุธท่ี 
19 กันยายน พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯให้สมบูรณ์ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
22 มีนาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยขอย้ายงานเทคโนโลยีการศึกษาไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
 2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 วันศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบให้ย้ายงานเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากรท้ังหมดตามกรอบอัตราก าลังของส านัก  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (5) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการ 
 
การด าเนินการ 
 กองบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ย้าย
งานเทคโนโลยีการศึกษาไปสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

 
ความเป็นมา 
 1. สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันท่ี 19 
กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบังคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน รองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 1 คน กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน กรรมการ 
 (4) คณบดีท่ีมาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการ 
 (5) หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ 
  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน    
 (6) ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 (8) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (10) หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้กรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ัง
ใหม่ได้อีก 
 3. ปัจจุบันคณะกรรมการฯ (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 
7/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ส่ัง ณ วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2559  ได้ด ารง
ต าแหน่งครบวาระ 2 ปี  
 4. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม 
2561 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ได้รายช่ือดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณากร  เพชรคง กรรมการ 



 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ กรรมการ 
 6. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
 7.  อาจารย์มรกต  ภู่ทอง กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 9. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งท่ี 10/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 รายละเอียดดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) อาจารย์ 
ธีรถวัลย์ ปานกลาง ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และ (3) อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป ์
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล
ให้ด 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ  
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง  
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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  ภายหลังจาก 
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2561 
 2)  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 

 3)  อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์) 
ต้ังแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ท้ายนี ้
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

109 412 521 135 
(25.91 %) 

18 
(3.45 %) 

153 
(29.36 %) 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.9 การขอความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชา  

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

ความเป็นมา 
 ก.พ.อ. ออกประกาศ เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการตามสาระส าคัญตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย 
 1. ก าหนดช่ือสาขาวิชา ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ดังกล่าว 
 2. เทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว 
 
การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณาจารย์ท้ังมหาวิทยาลัย เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา ฯ  
ท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
 2. งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการส ารวจความต้องการของคณาจารย์ใน 2 ประเด็น 
ดังนี้ 

 2.1 ขอให้คณาจารย์ทุกท่านศึกษารายละเอียดในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวว่ามีสาขาวิชา 
ท่ีก าหนดไว้ตรงกับสาขาวิชาท่ีต้องการหรือไม่ หากไม่พบให้แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม 

 2.2 ขอให้คณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ อยู่แล้ว ท าการเทียบเคียง
สาขาวิชาตามท่ีก าหนดช่ือไว้ท้ายประกาศ ก.พ.อ.ดังกล่าว หากไม่พบหรือไม่ตรงกับความต้องการให้แจ้งรายช่ือ
สาขาวิชาเพิ่มเติม 

3. จากการด าเนินการตามข้อ 2 ปรากฏผลดังนี้ 
 3.1 คณาจารย์พบว่ารายช่ือสาขาวิชาท่ีระบุไว้ท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ตรงกับสาขาวิชา 

ท่ีต้องการแล้ว จึงไม่ประสงค์แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม 
 3.2 คณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ อยู่แล้วได้ท าการเทียบเคียง

สาขาวิชาตามรายช่ือสาขาวิชาท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว โดยไม่ประสงค์แจ้งรายช่ือสาขาวิชาเพิ่มเติม 
4. งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้จัดท ารายช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง  

ทางวิชาการ และประมวลรายการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561  ท่ีประชุมมีมติ 
ให้ความเห็นชอบ 

5. งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้น ารายช่ือสาขาวิชาส าหรับ การขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ และประมวลรายการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ ท่ี ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เสนอต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
4 ตุลาคม 2561 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบการก าหนดรายช่ือสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถ  
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ 
ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ฉบับป ีพ.ศ. 2560 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์    นายสุธน เสถียรยานนท์* 
นายสิรภพ เทพพิทักษ*์ 

มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นางสาวอังทินี กิตติรวีโชติ *
 นางสาวธนิดา สุจริตธรรม* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 
4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/๒๕61 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรอง  
การแก้ไขก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561)  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 
4.12 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
ความเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้น าเข้า ท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/๒๕61 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไขก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี 
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯกล่ันกรองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 
5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ความเป็นมา 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
ในก ากับของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 81 แห่ง  
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลรายงาน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเพื่อรับทราบ 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.57 อยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับ 
ผลคะแนนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอันดับท่ี 1 จากจ านวน 81 มหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2561 

 
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 วันอังคารท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  23  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  25  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 11/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


