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4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งต้ัง

คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. ตามท่ีได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและ
นวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังครอบคลุมผลงานของคณาจารย์ท่ีได้น าความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน  
มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ 
ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 2. มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและสอดคล้องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคาร
ท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.2 สรุปผลการประเมินและขออนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (จ านวน 4 ราย) 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะได้ขอรับ
การประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย 
 1. นางสาวบังอร   เหล่าปิ่นเพชร  ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ 
 2. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย  ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช านาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 3. นางขวัญจิต  สงวนโรจน์ ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์  ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 การด าเนินการต่างๆของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย) มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 
   - ผู้ขอรับการประเมินจ านวน 4 ราย มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และมีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ าของระดับ
ช านาญการ (มากกว่าหรือเท่ากับ 24,700 บาท) 
 2. การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
   - คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจริยธรรมทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ และส่งผลงานจ านวน 2 รายการให้พิจารณา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงานและส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ น าเข้า ท่ีประชุม โดยผู้ท่ีผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณภาพของคู่มือ 
การปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (ต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
 รายละเอียดของคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีแต่งต้ัง ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ดังนี้ 
   ชุดท่ี 1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ช านาญการ 
   ชุดท่ี 2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช านาญการ 
   ชุดท่ี 3 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ   



   ชุดท่ี 4 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไประดับ
ช านาญการ 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
    - ใช้ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จ านวน 4 รอบ
การประเมิน (ล่าสุด) ของผู้ขอรับการประเมินฯซึ่งงานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบ
และลงช่ือรับรองผลคะแนนการประเมินฯ ของผู้ขอรับการประเมินฯ ท้ัง 4 ราย 
 4. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ท่ีจะแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัว ช้ีวัดของ
ต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการประเมินแทน โดยให้
มีการทดสอบภาคทฤษฎี การสัมภาษณ์และการทดลองปฏิบัติกับผู้ขอรับการประเมินฯโดยอนุกรรมการเป็น 
ผู้ตรวจข้อสอบและให้คะแนนเองท้ังหมด และส่งผลคะแนนการประเมินให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ
น าเข้าท่ีประชุม โดยผู้ท่ีผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ท่ีจะแต่งต้ัง ทุกด้านไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (ทุกด้าน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 ตามท่ี อ้ างถึ งข้ างต้น  การประเมิ นผลงานและจริ ยธร รม และจรรยาบรรณทางวิ ชาชี พ  
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังของพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ) ระดับช านาญการ จ านวน 4 ราย ได้เสร็จส้ินโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น 
 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ได้ประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 เพื่อตรวจสอบผลคะแนนการประเมินท้ังหมดเรียบร้อย
แล้ว โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมินท่ีได้รับ และให้สรุปผลการประเมินและเสนอช่ือผู้ท่ีผ่านการประเมินฯ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าสรุปผลคะแนนการประเมินและขอน าเรื่องเข้าวาระท่ีประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ)   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท ารายงานประเมินผลการประเมินตนเอง 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พร้อมท้ังได้ด าเนินการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระหว่าง
วันท่ี 24 มิถุนายน – วันท่ี 15 สิงหาคม 2562, ระดับคณะ ระหว่างวันท่ี 6 – 20 กันยายน 2562, ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ระหว่างวันท่ี 5 สิงหาคม – วันท่ี 26 กันยายน 2562 และระดับสถาบัน ระหว่างวันท่ี 7 – 8 ตุลาคม 
2562  
 2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 
 
การด าเนินการ  
 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า  
ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบันต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร , 
ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ความเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง จากคณะเรียบร้อยแล้ว 
และได้น าเสนอท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/๒๕62 วันอังคารท่ี 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 และได้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณา 

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

ความเป็นมา 
 1. คณาจารย์ จ านวน 15 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย  
 1.1 ระดับศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี 
 1.2 ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
 1.3 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 12 ราย คือ (1) อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา  
(2) อาจารย์นันทวัน จ่ันเจ๊ก (3) อาจารย์ปาณิสรา เบ้ียมุกดา (4) อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร (5) อาจารย์พรทิพย์ 
เหลียวตระกูล (6) อาจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง (7) อาจารย์ณภัทร เตียววิไล (8) อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี  
(9) อาจารย์ ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ (10) อาจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล (11) อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ 
(12) อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี (ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ พ.ศ. 2560)  
 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  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
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
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 5 กันยายน 
2562 และครั้งท่ี 10/2562 เมือ่วันท่ี 3 ตุลาคม 2562 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 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 11 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 2 พฤษภาคม  2562 

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 

8) อาจารย์ ดร.สรีวันท์  วาทะวัฒนะ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 

9) อาจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม  2561 



10) อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม  2561 

11) อาจารยว์รพนธ์   ชีววรนนท์ตรี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176)  
ต้ังแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 

 
  ๒.๓ พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ 
 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี  เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) 
2) อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (8504)  
อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน (850403)   

 

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

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
๒. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย  
๓. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณี ไม่ ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับศาสตราจารย์  

จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
  

                 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 11 ราย ดังกล่าว จะส่งผลให้มีคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02   
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี้  
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 413 512 222 
(43.36%) 

29 
(5.66 %) 

251 
(49.02 %) 

 



                จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 

 
4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา
ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดี ยวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ี
อาจารย์ผู ้นั ้น มีคุณวุฒ ิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร ” และระบุให้ “อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒ ิขั ้น ต่ าปริญญาโทหรือ เทียบเท่าหรือมีต าแหน ่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมวิสามัญคร้ังที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล* มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นางสาวอารี รุ่งแสง* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 

 
4.7 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษา 
ท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 ครั้งท่ี 1 - 8 จ านวน 8 รอบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งท่ี 7 และประจ า
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 5 รวมจ านวน 1,873 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 
2/2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 1,873 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
ครั้งท่ี 1 - 8 จ านวน 8 รอบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งท่ี 7 และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 5 รวมจ านวน 1,873 คน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. ปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมท้ังหมดจ านวน 6 ราย คือ 
 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ครบการต่ออายุราชการ 5 ปีแล้ว) 
 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และงคมศาสตร์ 
  2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
  2.5 รองศาสตราจารย์ ดร. โดม  สว่างอารมย์ สังกัดวิทยาลัยการดนตรี 
  2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล สังกัดคณะครุศาสตร ์

 3. สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ใหส้ถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการท่ีได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการท่ี ก.พ .อ. ก าหนด ในกรณีท่ี
ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  
มาตรา 57” ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว 
 
การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลา
ราชการฯ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 1.2 มหาวิทยาลัยออกค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ และค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ 

 1.3 มหาวิทยาลัยจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ” (ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย



ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ เพื่อรายงานส่งมหาวิทยาลัย 

 1.4 ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของข้าราชการ ตามข้อ 2.1 - 2.6 โดยใช้แบบ
ประเมินฯ ท่ีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

 2. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
สรุปแนบท้ายวาระนี้ 
 
 จึงเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562  
มหาวิทยาลัยฯจึงได้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2562 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2566 
 
การด าเนินการ  
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 17/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณบดี ส่ัง ณ วันท่ี 19 
กันยายน พ.ศ.2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
 
ความเป็นมา 
 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยฯ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นโครงการท่ีมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของ 
การพัฒนาตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงน าเรียน
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2562 

 
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 11/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒562 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


