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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ฝุายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
4.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง และมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุด
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3748/2562 ภายใต้สาระสําคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดทําประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง 
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
 2. ดําเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
โดยหน่วยงานที่มีมีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อได้ภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 
16.00 น. ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา 
   3) อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นําเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิจารณากลั่นกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ จํานวนไม่เกิน 3 รายชื่อ 
เรียงตามลําดับอักษร ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ  ศรีดามา 
   3) อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม 



 3. นํารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติ
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3748/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง  
โดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
4.2 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ขอลาออกจากตําแหน่ง และมีผลให้
การปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 
3749/2562 ภายใต้สาระสําคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ  
ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดทําประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
 2. ดําเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอชื่อ/สมัคร ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอชื่อ/
สมัคร ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 
   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร นําเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิจารณากลั่นกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
จํานวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามลําดับอักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 



   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
 3. นํารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3749/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้  
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ขอลาออกจากตําแหน่ง และมีผลให้
การปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 
3750/2562 ภายใต้สาระสําคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ  
และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ 
ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดทําประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖2 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแตง่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
 2. ดําเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอชื่อ/สมัคร ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอ
ชื่อ/สมัคร ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 2 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร นําเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิจารณากลั่นกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามลําดับอักษร ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 



 3. นํารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3750/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือก
และแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
4.4 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) 
 

ความเป็นมา 
 1. สาระสําคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย   
และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจําปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและ  
แผนได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2562 เรียบร้อยแล้ว  
 2. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณ
รายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่  2) จํานวนรวม 13,140,500 บาท  
(สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาท) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

1 กล้อง CCTV จํานวน 50 ตัว 250,000 ดําเนินการโดยกองอาคารฯ 
2 ปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ 2,500,000 ดําเนินการโดยกองอาคารฯ 
3 ปรับปรุงห้องรับรองอาคาร 6 ชั้น 5 499,500 ดําเนินการโดยกองอาคารฯ 
4 ปรับปรุงห้องกองอาคารสถานที่ฯ 497,000 ดําเนินการโดยกองอาคารฯ 
5 ปรับปรุงดาดฟูาอาคาร 27 ชั้น 5 490,000 ดําเนินการโดยกองอาคารฯ 
6 ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 - 5 8,904,000 ดําเนินการโดยกองอาคารฯ 
 รวม 13,140,500  
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การดําเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝุายเลขานุการจึงได้นําเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 
พ.ศ.2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
 
 



ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (รอบท่ี 2) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความเป็นมา 
 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลังจึงกําหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 
 3. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ข้อ 10 – 13 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยและมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 4. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2562 วันอังคาร
ที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและดําเนินการแก้ไข (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
การด าเนินการ 
 ฝุายเลขานุการได้นํา (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  
พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ความเป็นมา 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) ระบุให้อํานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมอบอํานาจให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องอ่ืนๆก็ได้ 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2561 ระบุให้การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
 5. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ งที่  12/2562 วันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม  
พ.ศ.2562 มีมติรับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) โดยให้นํากลับไปให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  21/2562  
เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นควรให้นําประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมาจัดทํารวมเป็นฉบับ
เดียวโดยกําหนดรายละเอียดแยกเป็นรายข้อ และให้บัณฑิตวิทยาลัยนําร่างประกาศฯกลับไปพิจารณากําหนดค่าโอน 
ค่าเทียบโอน และค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาฯของระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาที่มาเรียนสมทบ ให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ มอบให้ฝุายเลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการ และประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และให้นํามาพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งในการประชุมคราวถัดไป 
 7. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
อังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝุายเลขานุการได้นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 



การด าเนินการ 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. เนื่องด้วยบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่สามารถทําตําแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ือดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้ยกเลิกความและเพ่ิมความ ทั้งในข้อบังคับฯฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และได้
กําหนดตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ซึ่งทําหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นอ่ืนๆอีกหลายประเด็น  
ดังปรากฏในข้อบังคับฯท่ีแนบมา 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2562 วันอังคารที่ 
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้พิจารณาและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) ให้มีความสมบูรณ์ โดยที่ประชุม 
มีมติให้นํา (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) โดยมอบหมายให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงาน
บุคคล ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดต่างๆของ (ร่าง) ข้อบังคับฯให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ก่อนนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 ฝุายเลขานุการได้นํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 
การด าเนินการ 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
              
              
             
              
              
              
             
              
              
              
             
              
              
              
             
              
              
              
             
              
              
              
             
              
              
              
             
              
              
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ 
“จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจําหลักสูตร “อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้น ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้”  
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ  
ขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และกําหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน”  
 3. พิจารณาตามอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระสําคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด” 
 4. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี         
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร
ของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ.2560 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2562 
 5. หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยนําเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
9 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจําหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประเมินผล 
และวิจัยทางการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ นายธนภัทร  จันทร์เจริญ* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

น.ส.สิริกร  โตสติ* 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางวิมล  อุทานนท์ * ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอื่น 

นายเกษม  กมลชัยพิสิฐ* 

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะวิทยาการจัดการ นางระวีพันธ์  สะอาดเอ่ียม* 
 

นางวรางคนางค์ สกุลวงศ์  
ลี หยาน* 

นายอุกฤต   คูหพันธ์ * 

เกษียณอายุราชการ 
 

ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

นางมรกต  ภู่ทอง* 
 

นางวรางคนางค์ สกุลวงศ์  
ลี หยาน* 

นายอุกฤต   คูหพันธ์ * 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.2562 

วิทยาลัยการดนตรี นายพนัง  ปานช่วย*                         
นายจีระพันธ์  อ่อนเถื่อน* 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

นายศุภปรัช สันติธรรมารักษ์* 
นางสาวภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์* 

5. หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาลัยการดนตรี นางสาวณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ *               
นายณัฐพล  เฟ่ืองอักษร* 

นายภาคภูมิ  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์* 
5101419 การเสนอผลงานดนตรี

ตะวันตก 2(1-2-3) 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 
คําอธิบายรายวิชาผิด 

 

นายจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน* 
นายพนัส ต้องการพานิช* 

นายธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ* 
5101419 การเสนอผลงานดนตรี

ตะวันตก 2(1-2-3) 



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

Western Music Presentation 
รูปแบบการนําเสนอหัวข้อ การนําเสนอ
โครงร่าง หลักการทํารูปเล่มดุริยนิพนธ์ 

แหล่งข้อมูล การวิจัย การเขียน              
ดุริยนิพนธ์ การนําเสนอหัวข้อและสอบ

โครงร่างดุริยนิพนธ์ 
 

5101420 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดนตรีตะวันตก  

2(1-2-3) 
Preparation for  Internship in  

Western Music profession 
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรี

ตะวันตก การเตรียมตัวก่อนการออกฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ในองค์กร การทดสอบ
ประมวลผลองค์ความรู้ทางวิชาชีพ

ดนตรีตะวันตก เพ่ือเตรียมตัวออกฝึก
ประสบการณ์ในสายงานที่ตรงกับกลุ่ม

วิชาเอก 
5101421 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดนตรีตะวันตก5(450) 

Internship in  Western Music 
profession 

 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชาบางส่วน 
มีความซ้ําซ้อนกัน 

 Western Music Presentation 
รูปแบบการนําเสนอหัวข้อ การ

นําเสนอโครงร่าง หลักการทํารูปเล่ม
บัณฑิตนิพนธ์ แหล่งข้อมูล การวิจัย 
การเขียนบัณฑิตนิพนธ์ การนําเสนอ
หัวข้อและสอบโครงร่างบัณฑิตนิพนธ์ 

 
5101420 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพดนตรีตะวันตก  
2(1-2-3) 

Preparation for  Internship in  
Western Music profession 
การเตรียมตัวก่อนการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในองค์กร การทดสอบ
ประมวลผลองค์ความรู้ทางวิชาชีพ

ดนตรีตะวันตก เพ่ือเตรียมตัวออกฝึก
ประสบการณ์ในสายงานที่ตรงกับ 

กลุ่มวิชาเอก 
 

5101421 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดนตรีตะวันตก 5(360) 

Internship in  Western Music 
profession 



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 
5101420 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพดนตรีตะวันตก 
ปฏิบัติงานดนตรีด้านงานการประพันธ์
เพลง งานการปฏิบัติดนตรี งานผลิต

ผลงานดนตรี งานสอนดนตรี งานดนตรี
โยธวาทิต งานบริหารงานดนตรี และ

งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดนตรี ไม่น้อย
กว่า 450 ชั่วโมง 

การนําเสนอหัวข้อโครงร่างบัณฑิต
นิพนธ์  ในรูปแบบเดี่ยว  รูปแบบ

โครงงานกลุ่ม  หรือการแสดงเดี่ยวการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหรือทําการฝึกซ้อม

ในสถานที่ 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 
5101420 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพดนตรีตะวันตก 
ปฏิบัติงานดนตรีด้านงานการประพันธ์
เพลง การแสดงดนตรี การผลิตผลงาน

ดนตรี    
การสอนดนตรี งานดนตรีเครื่องลม                

การบริหารงานดนตรี หรืองานที่
เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพดนตรี ไม่น้อย
กว่า 360 ชั่วโมง  การนําเสนอ

บัณฑิตนิพนธ์ในรูปแบบเดี่ยว  รูปแบบ
โครงงานกลุ่ม หรือการแสดงเดี่ยว 

 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยการดนตร ี นายโกวิทย์  ขันธศิริ* 
 

สิ้นสุดคาํสั่งจา้ง 
 

นางสาวชาลินี  สุริยนเปล่งแสง* 
 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              
              
             
             
              
              
             
             
              
              
             
             
              
              
             
             
              
              
             
             
              
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
4.9 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

 
ความเป็นมา 
 คณาจารย์ จํานวน 4 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์อังคณา จรรยาอดิศัย (2) อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง (3) อาจารย์  
ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ และ (4) อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้ดําเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ,
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,
(ฉบับที่ 10)พ.ศ.2556  ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง  ภายหลังจากการดําเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนําเสนอสภาวิชาการ
รับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 

 2. มหาวิทยาลัยดําเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 6.1.4 ... ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี
ออกคําสั่งแต่งตั้ง... โดยนําผลการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 
 ๒.1  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

 
1.1 อาจารย์อังคณา จรรยาอดิศัย เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112)  
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

1.2 อาจารย์ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน  2562 



  ๒.2 พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย คือ 
 
1) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์  เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149) 

2) อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149) 

 

หมายเหตุ  การนําเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ดําเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ทั้งนีเ้พ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555,  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556   

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554   
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  
๒. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์                         

  จํานวน 2 ราย 
 

               ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  2 รายดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 408 507 230 
(45.36 %) 

27 
(5.33 %) 

257 
(50.69%) 

 

      จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการนําเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรนําเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อน
ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
และระบบควบคุมอัตโนมัต ิซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทําข้อมูลตามประเด็นสําคัญในการนําเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญในการนําเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและระบบควบคุมอัตโนมัติ) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรระดับริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
5.1 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้  
พ.ศ.2562 ข้อ 46 ได้ระบุว่า “ให้ผู้อํานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดทํารายงานการรับจ่ายและฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 1. รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 2. รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
5.2 ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยายาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  

(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2563 
 

ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กําหนดจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจําปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อนุสาวรีย์สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 
ฝุายเลขานุการได้จัดทํากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2563 วันพฤหัสบดีที่  16  มกราคม พ.ศ.2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
3/2563 วันพฤหัสบดีที่  19  มีนาคม พ.ศ.2563 
4/2563 วันพฤหัสบดีที่  16  เมษายน พ.ศ.2563 
5/2563 วันพฤหัสบดีที ่ 21  พฤษภาคม พ.ศ.2563 
6/2563 วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน พ.ศ.2563 
7/2563 วันพฤหัสบดีที่  16  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
8/2563 วันพฤหัสบดีที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2563 
9/2563 วันพฤหัสบดีที่  17  กันยายน พ.ศ.2563 

10/2563 วันพฤหัสบดีที่  15  ตุลาคม พ.ศ.2563 
11/2563 วันพฤหัสบดีที่  19  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
12/2563 วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 
การด าเนินการ 
  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒563 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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