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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 6/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 21 
มิถุนายน 2561 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา 
พ.ศ. .... โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) เนื่องจากในร่างข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “นิสิต”  
อีกต่อไป และก าหนดให้ใช้ค าว่า “นักศึกษา” เท่านั้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบการปรับแก้ไขในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ังของมหาวิทยาลัยท้ังหมด และอาจเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล ดังนี้ “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
หรือค าส่ังของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใช้บังคับไปก่อนท่ีข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ หากมีค าว่านิสิตในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าส่ังต่างๆเหล่านั้น ให้หมายความว่า นักศึกษา” 

2) ควรตรวจสอบการเรียงล าดับองค์กรให้เป็นรูปแบบชัดเจนในข้อบังคับท้ังฉบับ ได้แก่ สภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุม และชมรม ตามล าดับเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 

3) ควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดค านิยามในข้อ 4 ดังนี้  
 - ค าว่า “ชมรม” และ “ชุมนุม” ให้มีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 - ตัดค านิยามของค าท่ีไม่ได้ระบุในเนื้อหาของข้อบังคับออก ได้แก่ค าว่า “รองอธิการบดี” 

“ผู้ช่วยอธิการบดี” และ “รองคณบดี” เป็นต้น 
 - เพิ่มเติมค านิยามของค าว่า “หมู่เรียน” ให้ชัดเจน หรือปรับแก้ค านิยามของค าว่า “ผู้แทน

นักศึกษา” เพื่อความชัดเจนของจ านวนผู้แทนนักศึกษาและการเลือกกรรมการนักศึกษาจากสาขาวิชา   
4) ควรก าหนดหลักการท่ีชัดเจนของข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญ

ของกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ประเด็น ได้แก่  
(1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานท า มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี 
โดยเพิ่มเติมค าว่า “จิตอาสา” ในข้อ 7 ของวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และระบุรายละเอียด
ของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ในข้อ 8  

5) ควรทบทวนหลักการเรื่องอาจารย์ท่ีปรึกษา ในข้อ 86 วรรคสองท่ีระบุว่า “อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักกิจการนักศึกษา” และวรรคสามระบุว่า “การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังตามค าแนะน าของประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ...” 
เพราะอาจท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งในการด าเนินงานและการกล่ันกรองงบประมาณขององค์การนักศึกษาได้  
โดยควรก าหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาเท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน 

6) งานด้านกิจการนักศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงควรมีกลไกของการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาท่ีชัดเจน โดยก าหนดทิศทางของ



กิจการนักศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพและตัวตนของบัณฑิต รวมถึงการเปิดกว้างให้นักศึกษามีความคล่องตัว  
ในการด าเนินงานเพื่อให้มีแรงจูงใจในการท างาน  

7) สภานักศึกษาไม่ควรมีจ านวนคนมากเกินไป เนื่องจากมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลจึงต้องค านึงถึง
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

8) อธิการบดีควรระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการก าหนดคุณลักษณะของนายกองค์การ
นักศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นท่ียอมรับของนักศึกษาท้ังหมด  

9) ควรตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา  
หากมีการเลือกก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเลือกโดยท่ีมีสโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิตด้วยจะมีผลผูกพัน 
โดยปริยาย เพราะเป็นการเลือกก่อนข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่หากเลือกโดยท่ีไม่มี
สโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิต เป็นการเลือกโดยใช้ข้อบังคับหรือระเบียบใด หากเลือกโดยใช้ข้อบังคับใหม่นั้น
ถือว่าการเลือกดังกล่าวเป็นโมฆะทันที  
 10) มอบเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าว แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้น า (ร่าง) ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 13/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 6 กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 เพื่อปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัย และน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... เข้าพิจารณาในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยวิน ัยและการด าเนินการทางวินัยน ักศึกษา จากเดิมที่เคยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ช่วงท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 9-10 มีนาคม 2560 จัดการอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และประกาศด้านกิจการนิ สิตนั กศึกษา ณ โรงแรม บัดด้ี นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทร์วิภา  
ดิลกสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวนกล่ันกรองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ช่วงท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2560 รายงานความก้าวหน้าและเข้าร่วมทบทวน/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี โดยมี 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 2.คุณจักรนิศิต พานิชสวัสด์ิ 3.คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/
แนะน า ทบทวนกล่ันกรอง (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนส่งงานวินัยและนิติการมหาวิทยาลัย ช่วงท่ี 3 ด าเนินการ
อภิปรายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. .... โดยคุณวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2M 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและ 
การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.3 ขออนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2560  
มีมติเห็นชอบและก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน จ านวน 9 หน่วยงาน 
 2. มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงาน  
และคณะกรรมการประเมินเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงานได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประ เมิน  
ซึ่งมีผลคะแนนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 49 ต าแหน่ง 
 3. กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปผลการประเมินค่างานและน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 
2561 ซึ่งมติท่ีประชุมได้เห็นชอบกับผลการประเมินค่างานและการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน  
โดยให้ผ่านการประเมินจ านวน 49 ต าแหน่ง (9 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
ได้พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน โดยมีมติ
เห็นชอบกับผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จ านวน 49 ต าแหน่ง 
(9 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้นและแผนก าหนด
กรอบต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปจ านวนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานต่างๆ จ านวน  
9 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.6 ขออนุมัติให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.  

ไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในคร้ังต่อไป 
 

ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เย็นหทัย แน่นหนา ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัมพล เช้ือแถว ได้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ ระดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทต ารา ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2558 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาวิวัฒน์ ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 9 “กรณีการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับท่ีได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน า
ผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ิน  
ท่ีผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก” 
 
การด าเนินการ 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ขอน าเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีได้ผ่าน
ตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฯ  
เพื่อเก็บผลการประเมินดังกล่าวไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นหทัย  แน่นหนา ผลงานประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เช้ือแถว ผลงานประเภทต ารา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2558 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาวิวัฒน์ ผลงานประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 



 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ไว้ใช้ในการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.5 การพิจารณาแนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับศาสตราจารย์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 

ความเป็นมา 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2555 - รับการประเมินการสอน 
  - ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

 ปี พ.ศ. 2558  - ใช้ผลการประเมินการสอนเดิม 
  - ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทหนังสือ” 
 

 ปี พ.ศ. 2560  - ใช้ผลการประเมินการสอนเดิม 
  - ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทหนังสือ” เดิม 
  - ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทงานวิจัย” 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  
จัดส่งผลการพิจารณาเข้าสู่การรับทราบของสภาวิชาการ และการอนุมัติต าแหน่งระดับศาสตราจารย์ ส าหรับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 
จากนั้นสภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยจัดส่งผลการพิจารณาและด าเนินการดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ 0564.01/1692 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
 2. ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประสานงานเป็นการภายใน  จากงานก าหนดต าแหน่ง สกอ. โดยให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการดังกล่าวในข้อ 1 ดังนี้ 
  1) ระยะเวลาการใช้ผลการประเมินการสอนเก็บไว้นานเกินไป โดยท่ัวไปเก็บไว้ได้  ไม่เกิน 3 ปี 
  2) ในการใช้ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทหนังสือ” ท่ีผ่านการประเมินในปี พ.ศ. 2558 
ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยระบุไว้ว่าให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการดังกล่าวไว้ได้  
แต่พบว่ามิได้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 จากข้อสังเกตดังกล่าวได้รับค าแนะน าในแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รับการประเมินผลการสอนใหม่ 
  2) จัดส่งผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและการวิจัยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
ทางวิชาการ (ชุดเดิม) ประเมินผลงานซ้ าอีกครั้ง 
  3) น าผลการรับการประเมินการสอนและการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการประเมินแล้วเข้าสู่
การพิจารณาตามกระบวนการต่อไป 
 



การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันศุกร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณากรณีดังกล่าวข้างต้น แล้วมีมติว่า 
เห็นสมควรยืนยันตามท่ีด าเนินการไว้เดิม ด้วยเหตุผลดังนี้ 
 1) กรณีการประเมินผลการสอน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 5.2.2 และ ข้อ 5.3.2 
ระบุการประเมินการสอนว่า “โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน” ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอน ... โดยมิได้มีการระบุระยะเวลาของการเก็บผลการสอนไว้ จึงถือว่า เก็บไว้ได้ 

 2) กรณีการน าผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการบางรายการ พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผ่าน 

ตามเกณฑ์ให้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้กับผลการประเมินไว้ได้นั้น ประกาศ ก.พ.อ. 
ดังกล่าวข้างต้น มิได้ระบุข้ันตอนดังกล่าวไว้  
 อย่างไรก็ตาม ให้น าเสนอมติของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ให้แนวทางในการปฏิบัติในกรณีดังกล่าว  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
4.4 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(2) อาจารย์ประมูล  
อรุณจรัส ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (3) อาจารย์อภิญญา  นุชนารถ ในสาขาวิชาการท่องเท่ียว (4) อาจารย์โยธิน 
พลประถม ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ (5) อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม ในสาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว 
 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 านาจแต่งต้ังและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556 และ (ฉบั บ ท่ี  10 ) พ .ศ.2556 ภายหลัง 

จากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

 2)  อาจารย์ประมูล อรุณจรัส เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 

ต้ังแต่วันท่ี 11 มกราคม 2561 
 3)  อาจารย์อภิญญา นุชนารถ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการท่องเท่ียว) 
ต้ังแต่วันท่ี 29 มกราคม 2561 
 



 4)  อาจารย์โยธิน พลประถม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 

 5)  อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) 
ต้ังแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย 
ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 28.06 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ท้ายนี้ 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

112 419 531 131 
(24.67 %) 

18 
(3.38 %) 

149 
(28.06 %) 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก 
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ 
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถ  
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น  
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ไ ด้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน  ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง  
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. 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” 
 4. คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558 
  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ.2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะครุศาสตร์ นายฐิติกร สังข์แก้ว* ลาออกจากมหาวิทยาลัย นายนราธร  สายเส็ง* 

  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
เอเชียตะวันออก 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

น.ส.ไพลิน  มุนินทรวัฒน ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

นางพรทิพย์ นิธิธนวิวฒัน ์

  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

นายจิรายุทธ พนมรักษ*์ ลาออกจากมหาวิทยาลัย นายธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ ท้ัง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
4.8 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 
 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวปฏิบัติและเงื่อนไข 
ท่ีควรพิจารณาให้การปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรท่ีจะปิดต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการวิชาการ ระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการรวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 2. เงื่อนไขท่ีควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 
 2.2 หลักสูตรท่ีไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 
 2.3 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 2.4 หลักสูตรท่ีไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
 2.5 หลักสูตรท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 3. ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา
ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนิสิตนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
 หลักสูตรท่ีขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่  
 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2548 เนื่องจากหลักสูตร ไม่ได้มี 
การปรับปรุงและไม่ได้เปิดรับนักศึกษาติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 ปีการศึกษา โดยปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างอยู่ 
ในหลักสูตรแล้ว   
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 เนื่องจาก
หลักสูตรไม่ได้มีการปรับปรุงและไม่ได้เปิดรับนักศึกษาติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปีการศึกษาโดยปัจจุบันไม่มีนักศึกษา 
คงค้างอยู่ในหลักสูตรแล้ว 
 
การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี  
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรดังกล่าว  



 2. มหาวิทยาลัยขอน าเสนอหลักสูตรท่ีขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร ท้ัง 2 หลักสูตรต่อท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อขอความเห็นชอบ
การปิดหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 เห็นชอบการปิดหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ.2548  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
4.12 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2561 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1.1 คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเหตุผล
ความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
  1.2 วิทยาลัยการดนตรี น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โดม  
สว่างอารมย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีไทย ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1)  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
 ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน  
และกรรมการอื่น ตามจ านวนท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 
การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการท้ัง 2 ราย ท่ีหน่วยงานเสนอขอต่อเวลา
ราชการ ตามสาระของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในส่วนของวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการแล้วพบว่า 
  1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล มีวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามข้อ 5 (1) 
  1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ มีวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามข้อ 5 (1)  
 2. มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรุณาแต่งต้ัง “คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2561”  
ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 

 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 แต่งต้ัง “คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2561”  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
4.9 การขอความเห็นชอบยกเว้นเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาในการได้รับเกียรตินิยม 

ให้แก่นักศึกษาเฉพาะกรณี 
 

ความเป็นมา 
 ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมได้มี
การพิจารณาการขอความเห็นชอบผลการศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็น 
ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ราย คือ นางสาวศุภกานต์ เภสัชชา นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ท่ีมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 3.70 แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนดซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการศึกษาเกินก าหนดพบว่า นักศึกษาดังกล่าวได้รับ 
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นครูอาสาสมัคร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งท่ีประชุมสภาวิชาการ
พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในนามของมหาวิทยาลัย 
สมควรท่ีจะได้รับการยกเว้นเกณฑ์ท่ีก าหนดระยะเวลาศึกษา เพื่อให้เกียรตินิยมดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ และได้มี
มติเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการให้เกียรตินิยมแก่นักศึกษารายดังกล่าว รวมท้ังเห็นควรให้จัดท าประกาศ
หรือแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ในข้อ 37 
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจะได้รับเกียรตินิยม ส าหรับบุคคลท่ีไปปฏิบัติภารกิจสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอน าประเด็นดังกล่าวน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. เห็นชอบให้นางสาวศุภกานต์  เภสัชชา นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
(ค.บ. 4 ปี) ท่ีมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 3.70 ได้รับรางวัลเกียรตินิยม 
 2. มอบให้มหาวิทยาลัยประสานคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ยกร่างประกาศหรือแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ให้มีสาระส าคัญรองรับ
กรณีดังกล่าว 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
   
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

ความเป็นมา 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ  
และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 
10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีฯ ครั้งท่ี 12/๒๕60 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง ก่อนน ามา
เสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กล่ันกรองการแก้ไข  
 2. มหาวิทยาลัยน าเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (ครั้ง ท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้รับค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยว่าควรมีการ
น ากลับไปเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนช่ือสาขาวิชาจาก “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)” เป็น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)” จึงได้น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561  
วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อีกเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่ 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอ 
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้แก้ไขรายละเอียด ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กล่ันกรองการแก้ไขก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ 
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕61 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯกล่ันกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ 
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 
5.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. ส านั กวิ เทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารชุดใหม่  เพื่ อให้ 
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (14) 
และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. กองบริหารงานบุคคลได้แต่งต้ังนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการ
กองบริหารงานบุคคล ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2007/2561 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2561 เพื่อให้การบริหารงานของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จึงด าเนินการจัดท าค าส่ัง
สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและแก้ไขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 6/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส่ัง ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 2. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 7/2561 เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและ
แก้ไขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงา น
มหาวิทยาลัย) ส่ัง ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 3. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 8/2561 เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและ
แกไ้ขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา) ส่ัง ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 

 
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  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  8/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


