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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/๒๕62   2 
ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 
เร่ืองสืบเนือ่ง 
ข้อบังคับฯ/ระเบียบฯ/ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัย 
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ระเบียบวาระที่ 4 
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4.6 
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4.9 
 
4.10 
4.11 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย พ.ศ. .... 
(ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
พนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
รับนักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
สำยสนับสนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 – 2565 
ขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 
สำยวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 – 2565 
กำรขอควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
กำรขอควำมเห็นชอบหมวดวิชำเสริมพื้นฐำน ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำเอก) 
กำรอนุมัติแต่งต้ังรองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และกำรพิจำรณำ 
ผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ในประกำศ 
ก.พ.อ. 
กำรขอควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตร 
กำรขอควำมเห็นชอบกำรปิดหลักสูตร 
ขออนุมัติให้ปริญญำแก่นักศึกษำท่ีเรียนครบหลักสูตร 
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พ.ศ.2563 
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รำยงำนข้อมูลนักศึกษำท่ีเข้ำเรียนทุกระดับประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
รำยงำนข้อมูลกำรสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรครูของนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
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ระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตำมท่ีได้มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งท่ี 6/๒๕62 เมื่อวันศุกร์ท่ี  
21 มิถุนำยน พ.ศ.2562 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมเอกสำรแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
3.1 ข้อบังคับฯ/ระเบียบฯ/ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี  
21 มิถุนำยน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ 1. (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย
กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 2. (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนท่ัวไปค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.  .... 3. อนุมัติแต่งต้ัง 
รองศำสตรำจำรย์  ดร.วิ ชัย   แหวนเพชร  เป็นกรรมกำรสภำวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำกบุคคลภำยนอก  
จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดท ำ ข้อบังคับฯ/ระเบียบฯ/ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 2. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนท่ัวไป
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2562 
 3. ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 15/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค ำส่ัง
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 8/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
ระยะท่ี 3” ในวันท่ี 17 – 18 มีนำคม พ.ศ.2560 ณ เดอะ คำแนลกำร์เด้นรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำปรับปรุงข้อบังคับฯท่ีเห็นควรมีกำรปรับแก้ก่อนกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรออกข้อบังคับฯต่อไป 
 2. มหำวิทยำลัยฯโดยคณะอนุกรรมกำรได้พิจำรณำปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยของข้ำรำชกำร  
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 
ก่อนส่งให้งำนวินัยและนิติกำรได้ยกร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร  
ทำงวินัย พ.ศ. .... 
 3. คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคำรท่ี  
21 พฤษภำคม พ.ศ.2562 ได้พิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. .... โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย พ .ศ. .... เสนอต่อท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอนุมั ติในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้ง ท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  
14 มีนำคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำร  
งำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และมอบหมำยกองบริหำร 
งำนบุคคลน ำเสนอ (ร่ำง) ข้อบังคับฯ ดังกล่ำว เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย 
เพื่อด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันศุกร์ ท่ี  
14 มิถุนำยน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และให้น ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 3. คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 13/2562 วันพุธท่ี  
3 กรกฎำคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบั งคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย  
กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข  
ตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พร้อมตำรำงเปรียบเทียบกำรปรับแก้ไข
จำกข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2558 
เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำในกำรประชุม ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
พนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เปิดรับนักศึกษำพิกำร โดยได้ด ำเนินงำนตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 2. มหำวิทยำลัยฯต้องด ำเนินกำรจัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์อัตรำ และรำยกำรท่ีให้กำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ และส่ง
ให้กับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรรับนักศึกษำพิกำร 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็ จเจ้ำพระยำ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  น ำเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562  
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับ
นักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
  
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองกรอบอัตรำก ำลัง ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 (สำยสนับสนุน) 
ในครำวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2562 ได้พิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำนท่ีได้จัดท ำ
และเสนอต่อมหำวิทยำลัย โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังท่ีพึงมีของข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 (สำยสนับสนุน) จ ำนวนท้ังส้ิน 468 อัตรำ และให้
น ำเสนอพิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และขออนุมัติต่อสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุมครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อวัน ท่ี  14 มิถุนำยน 2562 ได้พิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน  
ในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 (สำยสนับสนุน) โดยมีมติเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลัง 
(สำยสนับสนุน) จ ำนวนท้ังส้ิน 468 อัตรำ  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำรำยละเอียดกำรขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน  
ในสถำบันอุดมศึกษำสำยสนับสนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 – 2565 น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำยสนับสนุน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 – 2565 จ ำนวนท้ังส้ิน 468 อัตรำ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองกรอบอัตรำก ำลัง ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 (สำยวิชำกำร) 
ในครำวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2562 ได้พิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำนท่ีได้จัดท ำ
และเสนอต่อมหำวิทยำลัย โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังท่ีพึงมีของข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 (สำยวิชำกำร) จ ำนวนท้ังส้ิน 870 อัตรำ และให้
น ำเสนอพิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล และขออนุมัติต่อสภำมหำวิทยำลัยตำมล ำดับ 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุมครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อวัน ท่ี  14 มิถุนำยน 2562 ได้พิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน  
ในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 (สำยวิชำกำร) โดยมีมติเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลัง  
(สำยวิชำกำร) จ ำนวนท้ังส้ิน 870 อัตรำ  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำรำยละเอียดกำรขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำน  
ในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 – 2565 น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำสำยวิชำกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 – 2565 จ ำนวนท้ังส้ิน 870 อัตรำ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอน ำเสนอหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ 
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรและผ่ำนกำรกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น ำเข้ำท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย) 
ในครำวประชุมวิสำมัญครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมดังกล่ำวได้พิจำรณำแล้ว 
มีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ก่อนน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ในครำวประชุม
ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทรำบ และให้ปรับแก้ไข 
ตำมข้อเสนอแนะ และให้คณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองฯ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ไขก่อนน ำ
กลับมำเสนอสภำวิชำกำรอีกครั้งหนึ่ง และได้น ำเสนอสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕62 วันพฤหัสบดีท่ี  
6 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 2) โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมำยให้บัณฑิตวิทยำลัยจัดต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรแก้ไขร่วมกับผู้พัฒนำหลักสูตร ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ด ำเนินกำรแก้ไขหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตำมข้อเสนอแนะจำกมติท่ีประชุมสภำวิชำกำรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การขอความเห็นชอบหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 

 
ความเป็นมา 

 บัณฑิตวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) หมวดวิชำเสริมพื้นฐำน ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำเอก) 
น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย) ในกำรประชุมครั้งท่ี 
4/2562 วันอังคำรท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจำรณำ ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรฯ ก่อนน ำเสนอสภำวิชำกำร ในครำวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภำคม พ.ศ.2562 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมอบบัณฑิตวิทยำลัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ และให้ ต้ังคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรอง 
และพิจำรณำตรวจสอบก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 

 
การด าเนินการ 

บัณฑิตวิทยำลัยได้ปรับแก้ หมวดวิชำเสริมพื้ นฐำน  ระ ดับบัณฑิตศึกษำ  (ปริญ ญำเอก)  
ตำมข้อเสนอแนะจำกมติท่ีประชุมสภำวิชำกำรเป็น ท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย  
ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ใหค้วำมเห็นชอบหมวดวิชำเสริมพื้นฐำน ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำเอก) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด  
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณา 

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
 

ความเป็นมา 
 1. อำจำรย์ จ ำนวน 18 รำย ได้จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ประกอบด้วย  
 1.1 ระดับรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณี  ศิริสวัสด์ิชัย 
 1.2 ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  จ ำนวน 17 รำย คือ (1) อำจำรย์พิ มพ์พิ ไล ไทพิ ทักษ์   
(2) อำจำรย์วรำงคนำงค์ สกุลวงศ์ ลีหยำน (3) อำจำรย์อรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกร (4) อำจำรย์อุกฤต คูหพันธ์  
(5) อำจำรย์ภัทิรำ มำศมำลัย (6) อำจำรย์สุพรรณิกำร์ ชำค ำรุณ (7) อำจำรย์ปรียำภรณ์  สืบสวัสด์ิ  (8) อำจำรย์ 
ชำญฤทธิ์ เริงรณอำษำ (9) อำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี (10) อำจำรย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ (11) อำจำรย์วิรัชต์  
แสงดำวฉำย (12) อำจำรย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ (13) อำจำรย์วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (14) อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์  
บุญแจะ (15) อำจำรย์สมภำศ สุขชนะ (16) อำจำรย์ธีรวัฒน์  รัตนประภำเมธีรัฐ และ (17) อำจำรย์สรสินธุ์   
ฉำยสินสอน 
 2. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ดังกล่ำวในข้อท่ี 1 คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2554 และด ำเนินงำนภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคล
ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภำมหำวิทยำลัยอำศัยอ ำนำจตำมสำระ  
ในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (9) ระบุให้สภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งต้ัง
และถอดถอน...ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภำยหลัง
จำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิและน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบ 

 2. มหำวิทยำลัยน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย 
ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562 เพื่อพิจำรณำดังนี้  
  ๒.๑  อนุมัติแต่งต้ังรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย ดังนี้ 
 
 
 



1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุปรำณี   
    ศิริสวัสด์ิชัย 

เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (6105)  
ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลำคม 2561 

   

  ๒.2  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 16 รำย ดังนี้ 
 

1) อำจำรย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (6105)  
ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหำคม 2561 

2) อำจำรย์วรำงคนำงค์  สกุลวงศ์ ลีหยำน เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำบัญชี (6801)  
ต้ังแต่วันท่ี 4 กันยำยน 2561 

3) อำจำรย์อรรถวิทย์  เฉลียวเกรียงไกร เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (6103)  
ต้ังแต่วันท่ี 2 ตุลำคม 2561 

4) อำจำรย์อุกฤต คูหพันธ์ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำบัญชี (6801)  
ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลำคม 2561 

5) อำจำรย์ภัทิรำ  มำศมำลัย เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (6802)  
ต้ังแต่วันท่ี 18 ตุลำคม 2561 

6) อำจำรย์สุพรรณิกำร์ ชำค ำรุณ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม (9151)  
ต้ังแต่วันท่ี 24 ตุลำคม 2561 

7) อำจำรย์ปรียำภรณ์  สืบสวัสด์ิ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (6105)  
ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลำคม 2561 

8) อำจำรย์ชำญฤทธิ์ เริงรณอำษำ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์(8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลำคม 2561 

9) อำจำรย์ดุษฎี เทิดบำรมี เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำกำรศึกษำ (6501)  
อนุสำขำวิชำคอมพิวเตอร์(650145)  
ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลำคม 2561 

10) อำจำรย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (6802)  
ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลำคม 2561 

11) อำจำรย์วิรัชต์  แสงดำวฉำย เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (6105)  



ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลำคม 2561 
12) อำจำรย์ ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ ำ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

สำขำวิชำกำรศึกษำ (6501) 
อนุสำขำวิชำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (650102)  
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลำคม 2561 

13) อำจำรย์วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (6105)  
อนุสำขำวิชำภำพยนตร์และถ่ำยภำพ (610505)  
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลำคม 2561 

14) อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ (8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลำคม 2561 

15) อำจำรย์สมภำศ  สุขชนะ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ (8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลำคม 2561 

16) อำจำรย์ธีรวัฒน์  รัตนประภำเมธีรัฐ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ (8103)  
อนุสำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ตะวันตก (810303)  
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลำคม 2561 

  
  ๒.๓ พิจำรณำกรณีกำรไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์ในประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย ดังนี้ 
 
1) อำจำรย์สรสินธุ์  ฉำยสินสอน  เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                         

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ(6802)  
 

หมำยเหตุ กำรน ำเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจำรณำผลกำรประเมินฯ นั้น 
ด ำเนินกำรตำมสำระในประกำศ ก.พ.อ.ฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในกรณีกำรขอ
ทบทวนผลกำรประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภำมหำวิทยำลัย 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหำวิทยำลัยเสนอเพื่อโปรดพิจำรณำ ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งต้ังอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย  
๒. อนุมัติแต่งต้ังอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 16 รำย  
๓. พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนวิชำกำร กรณีไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ฯ จ ำนวน 1 รำย  

 ท้ังนี้  หำกสภำมหำวิทยำลัยโปรดพิจำรณำอนุมั ติแต่งต้ังรองศำสตรำจำรย์  จ ำนวน 1 รำย  
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 16 รำย ดังกล่ำว จะส่งผลให้มีคณำจำรย์ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.33 ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงท้ำยนี้   



 
จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 405 512 204 
(39.84 %) 

23 
(4.49 %) 

227 
(44.33 %) 

              
                จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่ำด้วยนิยำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร “อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ 
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้นั ้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร” และระบุให้ “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำ
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตร  
ในเวลำเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่ำด้วยจ ำนวน คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอำจำรย์ ก ำหนดให้อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำหรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  และต้องมีผลงำน 
ทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่  
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง และก ำหนดให้ “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน” 
 2. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมสำระส ำคัญ
ของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย” และ (7) “พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด” 
 3. บัณฑิตวิทยำลัย และคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ขอควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ฉบับป ีพ.ศ. 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
และรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำทัศนศิลป์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยำลัย หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อท่ี 5.2 ภำษำท่ีใช้ภำษำไทย 

เป็นภำษำหลัก 
 

ข้อท่ี 5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 
    รับนักศึกษำไทย และต่ำงประเทศ 

ท่ีสำมำรถใช้ภำษำไทยได้ดี 

เพื่อให้ข้อมูลท่ัวไปในเร่ืองภำษำ 
และกำรรับเข้ำศึกษำสอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
ท่ีสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนำ
ทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับ

นักศึกษำและสอดคล้อง 
กับรำยวิชำต่ำงๆ ของหลักสูตรฯ 

ท่ีใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
ด้วยภำษำต่ำงประเทศ และเป็น
กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำไทย 

และอำเซียน มีโอกำสได้รับ
ควำมรู้ พัฒนำทักษะ 

ทำงด้ำนทัศนศิลป์อย่ำงหลำกหลำย 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อท่ี 5.2 ภำษำท่ีใช้ภำษำไทย 

และภำษำต่ำงประเทศ 
 

ข้อท่ี 5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 
รับนักศึกษำไทย และต่ำงประเทศ 

ท่ีสำมำรถใช้ภำษำไทย 
และภำษำต่ำงประเทศได้ดี 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรจัดกำร 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยำลัย หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
    ข้อท่ี 5.2 ภำษำท่ีใช้จัดกำรเรียน 

กำรสอนเป็นภำษำไทย 
 
 

ข้อท่ี 5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 
     รับนักศึกษำไทย และ

นักศึกษำต่ำงชำติท่ีสำมำรถฟัง พูด  
อ่ำน เขียน และเข้ำใจในภำษำไทย 

เพื่อให้ข้อมูลท่ัวไปในเร่ืองภำษำ 
และ 

กำรรับเข้ำศึกษำสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีสนับสนุน

ให้หลักสูตรพัฒนำทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้กับนักศึกษำ
และสอดคล้องกับรำยวิชำต่ำงๆ  
ของหลักสูตรฯ ท่ีใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอนด้วยภำษำต่ำงประเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อท่ี 5.2 ภำษำท่ีใช้จัดกำรเรียน 

กำรสอนท้ังภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ 

 

ข้อท่ี 5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 
     รับนักศึกษำไทย และนักศึกษำ

ต่ำงชำติท่ีสำมำรถฟัง พูด อ่ำน 
เขียน และเข้ำใจในภำษำไทย 



ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
และเป็นกำรเปิดโอกำสให้
นักศึกษำไทยและอำเซียน 

มีโอกำสได้รับควำมรู ้พัฒนำทักษะ 
ทำงด้ำนทัศนศิลป์อย่ำงหลำกหลำย 

และภำษำต่ำงประเทศ 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต   
สำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

นำยฌำน ปัทมะ พลยง* 
 

นำยกิจจำ จิตรภิรมย ์

ลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 
 

ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงข้ึน 
จำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
เป็นรองศำสตรำจำรย์ 

นายโยธิน  พลประถม* 
 

นำยกิจจำ จิตรภิรมย ์

4. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

รำยวิชำภำคทฤษฎี 
(รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) 

เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับ 
ของสภำกำรสำธำรณสุขชุมชน 
ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบ
หลักสูตรกำรศึกษำวิชำชีพ
สำธำรณสุขชุมชน ท่ีก ำหนด 

ให้มีช่ัวโมงกำรฝึกปฏิบัติ 
ในรำยวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 ช่ัวโมง 

รำยวิชำภำคปฏิบัติ 
(รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) 

หมายเหตุ  *  หมำยถึง อำจำรย์ท่ีเป็นท้ังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สำขำวิชำวิชำต่ำงๆ เปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
และรำยละเอียดในหลักสูตร ตำมท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 ตำมท่ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีระบบกลไกกำรเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือน 
กำรด ำเนินงำนตำมระบบกลไกในกำรเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี ้
 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวปฏิบัติและเงื่อนไข
ท่ีควรพิจำรณำในกำรปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรท่ีจะปิดต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกล่ันกรองจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร ระดับคณะ/
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย และสภำวิชำกำร รวมท้ังต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำมหำวิทยำลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 2. เงื่อนไขท่ีควรพิจำรณำในกำรปิดหลักสูตรได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำร นโยบำยของประเทศ นโยบำยกำรผลิตบัณฑิตของ
มหำวิทยำลัย 
 2.2 หลักสูตรท่ีไม่เปิดสอน หรือจ ำนวนนักศึกษำต่ ำกว่ำแผนรับจนไม่สำมำรถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีกำรศึกษำ 
 2.3 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตร หรือมำตรฐำนสภำวิชำชีพ 
 2.4 หลักสูตรท่ีไม่สำมำรถแข่งขันกับมหำวิทยำลัยอื่นได้ หรือพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศได้ยำก 
 2.5 หลักสูตรท่ีมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวม 
 3. ในทุกปีกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรบริหำรคณะน ำผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตร มำวิเครำะห์
พิจำรณำถ้ำหำกเห็นว่ำควรปิดหลักสูตรให้งดรับนักศึกษำ และจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษำในหลักสูตรแล้ว 
 หลักสูตรท่ีขอควำมเห็นชอบกำรปิดหลักสูตร จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  
 1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
เนื่องจำกไม่มีกำรรับนักศึกษำใหม่มำเป็นเวลำ 3 ปีกำรศึกษำ โดยคงเหลือนักศึกษำปี 2559 จ ำนวน 45 คน  
และนักศึกษำ ปี 2555 ถึง ปี 2558 ซึ่งเป็นนักศึกษำตกค้ำงจ ำนวนหนึ่ง เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอด ำเนินกำรปิดหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ 
หลักสูตรปรับปรุง 2555 แบบมีเงื่อนไข โดยจะด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรจนกว่ำจะไม่มีนักศึกษำตกค้ำง 
ในหลักสูตร และขอไม่รับกำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำ แต่ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม มคอ.7 
ต่อคณะและมหำวิทยำลัย 
 2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
เนื่องจำกสำขำวิชำดนตรีตะวันตก (บัณฑิตศึกษำ) ได้ขออนุมัติปิดหลักสูตร ไม่ได้รับนักศึกษำมำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 
2559 รวมถึงไม่ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบกำรพัฒนำปรับปรุง กอปรกับทำงวิทยำลัยกำรดนตรีและ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีมติให้สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (บัณฑิตศึกษำ) พัฒนำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร 
ดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษำ  



สำขำศิลปกรรมศำสตร์ (มคอ.1) และตรงตำมควำมต้องกำร ของตลำดแรงงำนในอนำคต จึงไม่ประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยจะขอปิดหลักสูตร  
เมื่อนักศึกษำคงค้ำงในระบบทุกรำยส ำเร็จกำรศึกษำ 
  มหำวิทยำลัยได้น ำเสนอสภำวิชำกำรพิจำรณำ ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  
4 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  มหำวิทยำลัยขอน ำเสนอกรณีกำรขอปิดหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 
เพื่อกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง 2555 และหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ต่อท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2562 เพื่อขอควำมเห็นชอบกำรปิดหลักสูตร ก่อนด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. เห็นชอบกำรปิดหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 โดยจะขอปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษำคงค้ำงในระบบทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 2. เห็นชอบกำรไม่รับกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยระดับหลักสูตร  ของหลักสูตร 
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2561  
เป็นต้นไป แต่ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะและมหำวิทยำลัยได้รับทรำบ 
 3. เห็นชอบกำรปิดหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2555 โดยจะขอปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษำคงค้ำงในระบบทุกคนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 4. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

  จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.11 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอขออนุมัติให้ปริญญำแก่นักศึกษำ 
ท่ีเรียนครบตำมหลักสูตร ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติผลกำรเรียนของนักศึกษำท่ีเรียนครบตำมหลักสูตร ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งท่ี 1 - 8 จ ำนวน 8 รอบ รวมจ ำนวน 853 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภำวิชำกำรขอน ำผลกำรพิจำรณำดังกล่ำวน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งท่ี 
7/2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มำตรำ 18(4) อนุมัติ 
ให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร จ ำนวน 853 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญำแก่นักศึกษำท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561  
ครั้งท่ี 1 - 8 จ ำนวน 8 รอบ รวมจ ำนวน 853 คน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ความเป็นมา 
 1. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
18 เมษำยน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 และให้เสนอข้อมูลรำยละเอียดกำรปรับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เฉพำะรำยละเอียดกำรปรับแผนเพิ่มเติมตัวช้ีวัด ในครำวประชุม  
ครั้งต่อไป 
 2. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 พฤษภำคม พ.ศ.2562 มีมติรับทรำบข้อมูลรำยละเอียดกำรปรับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทย ำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เสนอต่อท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ในกำรประชุม ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 แจ้งผลการปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

 
ความเป็นมา 
 ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้พิจำรณำ เรื่อง กำรปรับค่ำจ้ำง และกำรจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) ตำมท่ีสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรร้องขอ ในกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 มิถุนำยน พ.ศ.2562 และมีมติเห็นชอบให้จัดท ำข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 และระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนท่ัวไปค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรส ำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลัย พ.ศ.2562 นั้น 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัยและได้จัดประชุมช้ีแจงให้พนักงำน
มหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) ได้รับทรำบท่ัวกัน โดยได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง กำรก ำหนดฐำนอัตรำค่ำจ้ำงแรกบรรจุตำมคุณวุฒิของพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผ่นดิน) 
ประกำศ ณ วันท่ี 4 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดสวัสดิกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัยจำกกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกำศ ณ วันท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ.2562 และประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกำศ 
ณ วันท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ท้ังนี้กำรปรับค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหำคม  
พ.ศ.2562 เป็นต้นไป รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
5.3 รายงานข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียนทุกระดับประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ความเป็นมา 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำน ำเสนอรำยงำนข้อมูลนักศึกษำท่ีเข้ำเรียน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ท้ังในระดับปริญญำตรี ภำคปกติและ ภำค กศ.พ. ระดับบัณฑิตศึกษำ  และนักศึกษำต่ำงชำติท่ี  
เข้ำเรียนหลักสูตรปริญญำและอบรมระยะส้ัน ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 
กรกฎำคม พ.ศ.2562 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 
    จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
5.4 รายงานข้อมูลการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 
ความเป็นมา 
 คณะครุศำสตร์น ำเสนอกำรด ำเนินงำนโครงกำรคัดเลือกและบรรจุแต่งต้ังบุคคลเพื่อสอบเป็นข้ำรำชกำรครู 
ตำมโครงกำรทุนเอรำวัณของส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร และโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2561 รวมทั้งประกำศผลกำรคัดเลือกบุคคลตำมโครงกำรควำมร่วมมือ
กำรผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น 
หรือมีเหตุพิเศษ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 
5.5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 
ความเป็นมา 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหำนคร ท้ัง 5 แห่ง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และกรุงเทพมหำนคร 
ได้ร่วมกันจัดโครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ครบ 67 พรรษำ  
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ โดยก ำหนดจัดงำนในวันจันทร์ท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ.2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และขอเรียนเชิญกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
              
             
              
             
             
              
             
              
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2562 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกรำคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนำคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  เมษำยน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภำคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันศุกร์ท่ี        21  มิถุนำยน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กรกฎำคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหำคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กันยำยน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลำคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวำคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
 ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี  8/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ.๒๕62  
เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


