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ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 10/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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4.1 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ งในวัน ท่ี  
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3136/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่ อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ งคณบดี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น.  
ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 3 ราย  ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง 
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 



 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมเอกสารข้อมูล
ประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.2 การแต่งต้ังรองอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
ได้แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้ังแต่วัน ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์  ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  
ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ได้ต่อเวลา
ราชการ โดยให้เป็นไปตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งระบุว่า “ข้าราชการผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ จะต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 18 (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
และงานบริหารอื่นท่ี ก.พ.อ. ก าหนดมิได้” จากเหตุผลดังกล่าวท าให้สภามหาวิทยาลัยมีมติพิจารณาถอดถอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยได้แนบเอกสารข้อมูลประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน 
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงษ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี  
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 

การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน
ภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2561 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 โดยให้ตรวจสอบและ
แก้ไขรายละเอียดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 20/2561 วันพฤหัสบดี
ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ปรับแก้ไข
ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย และน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีเจตนารมณ์ในการรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มี 
การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2550 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 18/2561 วันพุธท่ี 
19 กันยายน พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯให้สมบูรณ์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดี
ท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้น ากลับไปแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1 ควรตรวจสอบช่ือข้อบังคับฯ 
  3.2 ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 แก้ไขเป็น  
ให้ยกเลิกข้อบังคับฯว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
  3.3  บทเฉพาะกาลข้อท่ี 37 “นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 ให้ใช้ข้อบังคับฯว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550” จะเป็นการขัดแย้งกับ 
ข้อ 2 ซึ่งให้ยกเลิกข้อบังคับฯ 
   3.4 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
  3.5  ควรตรวจสอบดูว่าต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาตกค้างหรือไม่ กรณีนี้หากไม่ยกเลิก
ข้อบังคับเก่าจะเป็นผลดีเนื่องจากนักศึกษาท่ีตกค้างจะมีข้อบังคับฯส าหรับการประเมินผล ส่วนข้อบังคับฯฉบับใหม่
ควรระบุระยะเวลาท่ีเริ่มบังคับใช้ให้ชัดเจน 
  3.6 ในการพิมพ์ข้อบังคับฯควรใช้ฟ้อนต์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหลัก 
  3.7 ตรวจสอบค าจ ากัดความในข้อ 4 ของข้อบังคับฯ 
  3.8 ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกเนื่องจากมีเกณฑ์ของ สกอ. ก ากับอยู ่
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 21/2561 วันพุธท่ี 7 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการแก้ไขในประเด็นต่างๆท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และน าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัมพล เช้ือแถว ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ (1) อาจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2) อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม  
ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ (4) อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและ  
ถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 

 
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 ภายหลังจากการด าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               
และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังรองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมจ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 เช้ือแถว (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 

ต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
 2)  อาจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 3)  อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ต้ังแต่วันท่ี 24 เมษายน 2561 



 4)  อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการศึกษา 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 

 5)  อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี ้
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

109 412 521 138 
(26.49 %) 

19 
(3.64 %) 

157 
(30.13 %) 

  

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (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
การแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบโดยให้น ากลับไปแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

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

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.7 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 1. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี  
ในวันท่ี 25 ตุลาคม ๒๕61 และจากสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗  
ได้ระบุว่า ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕)  
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะมี
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว  
 2. สาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ ได้ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
 (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก  
จ านวนสองคน 
 (๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวนส่ีคน 
 ให้รองอธิการบดีท่ีมิใช่กรรมการ ตาม (๒) เป็นเลขานุการ 
 3. พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 17 วรรคท้าย บัญญั ติว่า  
“ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4)  
และ (5) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง” 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕61 วันพฤหัสบดีท่ี 15 
พฤศจิกายน ๒๕61 จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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5.1 การก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 234 (3) บัญญัติให้คณะกรรมการ
ป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนี้สินของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกประกาศฯ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าท่ี 
ยื่นบัญ ชีทรัพย์ สินและหนี้ สินตามมาตรา 102 พ .ศ.2561  ซึ่ งก าหนดให้นายกสภาและกรรมการสภา 
ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง ผลการเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี 
 

ความเป็นมา 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในสัดส่วนของรองอธิการบดี 
จ านวน 2 ราย คือ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 น าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เข้าตรวจเย่ียมและ
ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่น สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตบัณฑิต  
และพัฒนาครู ซึ่งจากการน้อมน าพระราโชบายมาด าเนินงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ  
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีได้รับการประเมินอันดับ ๑ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๒ อาจารย์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและงานวิจัย
ระดับชาติ ๒๗ รางวัล นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ๙๑ รางวัล  
และบัณฑิตด้านครุศาสตร์สอบครูคืนถิ่นได้มากเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 
"พัฒนาท้องถิ่นและครูไทยภายใต้ร่มพระบารมี" จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบ
สานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนา
การศึกษา และนิ ทรรศการจัดแสดงผลงาน ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ร่ วมกับหน่ วยงาน ท้อ งถิ่ น และชุมชน  
ท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ท างานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อสนองพระราโชบายในการพัฒนาครูและ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การปลูกผักจากยางรถยนต์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ โดยด าเนินการ
ต่อเนื่อง ๓ ปี ในเขตธนบุรี ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาการรุกล้ าพื้นท่ีริมคลองได้  การประพันธ์เพลง เพื่อส่งเสริม 
อัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อ าเภออู่ทอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากผ้าทอ 
กลุ่มชาติพันธุ์ลาว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2561 

 
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  12/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


