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เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดต้ังส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

21 
21 

 
34 

 
37 

 
 
 

41 
 
 

45 
 
 
 

68 
 

92 
 

121 
 

137 
ระเบียบวาระที่ 5 

5.1 
เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
รายงานสรุปผลโครงการตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

139 
 

139 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 
 
 

เร่ืองอื่นๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
 

146 
146 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 8/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 
4.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 30 กันยายน ๒๕62 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 2368/๒๕62 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕62 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันท่ี ๒1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันท่ี ๑1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การเสนอช่ือ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้มีสิทธิ์
เสนอช่ือและผู้สมัครสามารถเสนอช่ือและสมัครได้ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ท่ี 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามี 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ/ผู้สมัครจ านวน 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  (การเสนอช่ือ) 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร (การเสนอช่ือ) 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสด์ิชัย (การเสนอช่ือ) 
 4) อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล (การสมัคร) 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นครบถ้วน
ท้ัง ๔ ราย 
  2.3 การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบ้ืองต้น  
ด้านวิสัยทัศน ์นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และด้านบุคลิกภาพฯ พร้อมด าเนินการหยั่งเสียงจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ จนได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 ราย 
เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
 



 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสด์ิชัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน ๑ คน เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง จัดต้ังส านักงานตรวจสอบภายใน 

ความเป็นมา 
 1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดท าโครงการจัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อ ให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 13 
มิถุนายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  
บางเขียว  ช่วยตรวจสอบรายละเอียดการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
ร่วมกันพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการแก้ไข และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อการด าเนินการต่อไป 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดต้ัง
หน่วยตรวจสอบภายใน และมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าเป็น (ร่าง) ประกาศฯท่ีสมบูรณ์และ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดต้ังส านักงาน
ตรวจสอบภายใน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 
กันยายน พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดต้ังส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา ไม่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้น
เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 2 
เมษายน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยหากมีข้อสงสัยหรือการแก้ไขให้แจ้ง นายพิสิฐ  วงศ์วัฒ นากูล  
นิติกรของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการแก้ไข  
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 17/2562  
วันอังคารท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2562 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว โดยท่ีประชุมมีมติ ให้ปรับแก้ไขตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2562 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 ขออนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับช านาญการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ของนายอภิชาติ  สิงห์ชัย 
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 13 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับช านาญการไว้ว่า “ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่าประกอบด้วยกรรมการซ่ึงแต่งต้ังจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งต้ังและกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยหนึ่งคน  
รวมจ านวนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน” 
 3. หนังสือจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(5)/ว 510 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559 
เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน หรือช านาญการ ได้ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพส าหรับต าแหน่งระดับ
ช านาญงาน หรือช านาญการ จากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้ โดยเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย”  
ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับช านาญการหรือสูงกว่า ดังนั้น เพื่อให้การแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว มติท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562  
จึงเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ  
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท า (ร่าง) ค าส่ังฯแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2562 
 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณา 

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 10 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย  
 1.1 ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน  2 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
 1.2 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 รายคือ (1) อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา (2) 
อาจารย์นันทวัน จ่ันเจ๊ก (3) อาจารย์ปาณิสรา เบี้ยมุกดา (4) อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร (5) อาจารย์พรทิพย์ 
เหลียวตระกูล (6) อาจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง (7) อาจารย์ณภัทร เตียววิไล (8) อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด 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  
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ัง
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจาก  
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาดังนี้ 
 

  ๒.๑  อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 2  ราย ดังนี้ 
 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์                     
    เศรษฐบุตร 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (680202) 
ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 



2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) 
ต้ังแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 

 

  ๒.2  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
 

1) อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104)  
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม  2561 

2) อาจารย์นันทวัน  จ่ันเจ๊ก เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาเขมร (7102)  
ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

3) อาจารย์ปาณิสรา  เบี้ยมุกดา  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน  2561 

4) อาจารย์ณัฐพล  เฟื่องอักษร  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
อนุสาขาวิชาดนตรีสากล (810303)  
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

5) อาจารย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (18062)  
ต้ังแต่วันท่ี 12พฤศจิกายน 2561 

6) อาจารย์ ดร.ปิยะ  รนต์ละออง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109)  
ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

7) อาจารย์ณภัทร  เตียววิไล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501)  
ต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

 
  ๒.๓ พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย คือ 
 
1) อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (8504)  
อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน (850403)   

 



หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณี
การขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
๒. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย  
๓. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 1 ราย 
  

                 ท้ั งนี้  หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิ จารณาอนุมั ติ แต่ งต้ัง รองศาสตราจารย์  จ านวน 2 ราย  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 7 ราย ดังกล่าว จะส่งผลให้มีคณาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ  
จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 48.43 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 405 512 219 
(42.77 %) 

29 
(5.66 %) 

248 
(48.43 %) 
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4.6 การอนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้เปน็ไปตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 มีมติ 
ให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 
ท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 
2562 มีสาระส าคัญระบุไว้ ดังนี้ 
                       “ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 
2561 
    ข้อ 4 ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ประสงค์จะเที ยบเคียงสาขาวิชาท่ี ระบุ ไว้ ในต าแหน่ งทางวิ ชาการให้ เป็ นไปตามป ระกาศ  ก .พ .อ . ฉบั บ นี้  
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562”  
 
การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจความประสงค์ของคณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ในการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น  จากนั้นได้
ด าเนินการเทียบเคียงรายช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ.  และได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  แล้ว ในคราวประชุม ก.พ.ว. ครั้งท่ี 9/2562  

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562  

2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2562 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชา
และอนุสาขาวิชาดังกล่าว 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุ
สาขาวิชาท่ีระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับ 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562  
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
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4.7 การขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  8/2562 เมื่ อวันพฤหั สบดี ท่ี  15 สิงหาคม  

พ.ศ.2562 มีมติไม่อนุมัติแต่งต้ังระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  
เหล่าวานิช ซึ่งภายหลังจากรับทราบมติดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช ได้ยื่นเรื่องขอทบทวน 
ผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

 2. ประกาศ ก.พ .อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่ง ต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 หมวด 3 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
ระบุสาระส าคัญ ดังนี้ 
 “ ข้อ 11 กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนดผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวน 
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าวแต่ละครั้ง 
ให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบมติ 

                เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว 
ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้ ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
เป็นท่ีสุด” 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยน าเอกสารการขอทบทวนผลการพิ จารณา คุณภาพผลงานทางวิชาการ  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช ดังแนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2562  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 1.รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 
 2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั ้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร  
ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสต ราจารย์ และต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 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. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.2562 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
5 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์* 
 
- 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

สาขาวิชามีความประสงค์แต่งต้ังอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพิ่ม 

นายณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์* 
 

น.ส.รัตน์สุภา  ธรรมาภรณ์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายปิยะ วงศ์ญาณิน* 
 

นางสาวพจมาน  ผู้มีสัตย์* 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

นายปิยะ วงศ์ญาณิน* 
 

นางสาวพจมาน  ผู้มีสัตย*์ 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

น.ส.ศศิธร สกุลกิม* ก าลังจะเกษียณอายุราชการ น.ส.ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 
4.9  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย   
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน  
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์ สินในคราวประชุม  
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 2/2562 วันพุธท่ี 4 กันายายน 2562 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 
5.1 รายงานสรุปผลโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

ในระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
 

ความเป็นมา 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานด้านการศึกษาส าหรับคน
พิการในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 
13.00 – 15.30 น. 
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท ารายงาน
สรุปผลโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
 
การด าเนินการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งรายงานสรุปผล
ดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ  
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  
19 กันยายน พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันศุกร์ท่ี        21  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


