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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  3/๒๕62  
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562  
วันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดอยู่ ในเอกสารรายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 



 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท 

ความเป็นมา 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่  
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) ระบุให้อ านาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมอบอ านาจให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องอ่ืนๆก็ได้  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2561 ระบุให้การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.3 การซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้มีความเห็นเสนอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมช่องทางการลงทุนเพ่ิมเติม เช่น พันธบัตรรัฐบาล 
สลากออมสินธนาคารออมสิน สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2. มหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลการออกจ าหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน  
ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 อายุสลาก 2 ปี ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี (เมื่อฝากครบก าหนด) 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุให้อ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการจัดหารายได้  
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ข้อ 13 ระบุให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นกิจการที่
เกิดความคุ้มค่า และมหาวิทยาลัยต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมซึ่งมหาวิทย าลัยอาจด าเนินการ ดังนี้  
(5) การจัดหาผลประโยชน์โดยวิธีการอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยมีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทเงินฝากประจ าซึ่งครบก าหนดในวันที่ 7 
ธันวาคม พ.ศ.2562 จ านวน 100 ล้านบาท จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพ่ือขอความเห็นชอบในการน าเงินฝากประจ าที่ครบก าหนด 
ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน จ านวน 10 หน่วย เป็นเงิน 100,000,000.00 ล้านบาท  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12)  
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ การน าเงินฝากที่ครบก าหนดซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน  
จ านวน 10 หน่วย เป็นเงิน 100,000,000.00 ล้านบาท 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

ความเป็นมา 
 1. คณาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์วรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย  (2) อาจารย์นเรศ  นิภากรพันธ์ 
(3) อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล (4) อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ (5) อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจา รย์,
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556  ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554  หมวด 3  
การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง  ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มี 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562  
 2. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี
ออกค าสั่งแต่งตั้ง...  โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  

 ๒.1  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 
1) อาจารย์วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ (7401) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน  2561 
2) อาจารย์นเรศ  นิภากรพันธ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์(6103) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 
3) อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการ (1807) อนุสาขาวิชาการจัดการและ 
โลจิสติกส์ (180702) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 



4) อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา                
คหกรรมศาสตร์ (9156) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

  
 ๒.2 พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
 
1) อาจารย์พิพิธพร อินพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                    

ภาษาอังกฤษ (7104) 
 
 
หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณา  
             ผลการประเมินฯ นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ทั้งนีเ้พ่ือเป็นประโยชน์                  
             ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอ 

             ขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556   

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย  
๒. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ านวน 1 ราย 
 
 ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางท้ายนี ้

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 413 512 235 
(45.90 %) 

29 
(5.66 %) 

264 
(51.56%) 

 
 



                จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น  
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี  
พ.ศ. 2559 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

จ านวนรบัปี 2560 - 2564 ปลีะ 60 ป ี
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร 

ปีละ 60 คน เริ่มจบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล* 
 

นายชัยวิชญ์  ม่วงหมี* 
 
- 

ปรับแก้ไขจ านวนนักศึกษาในแผนการรับ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้ม
ของนักศึกษามีจ านวนน้อยลง 

 
 
 
 
 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

 
เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนรบัปี 2560 – 2562 ปลีะ 60 คน 
จ านวนรบัปี 2563 – 2564 ปลีะ 50 คน 
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร 

ปีละ 60 คน เริ่มจบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตร 
ปีละ 50 คน เร่ิมจบการศึกษา 

ปีการศึกษา 2567 
 

นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล* 
 

นายชัยวิชญ์  ม่วงหมี 
 

นางพรรณนา พนูพิน* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) , (7) 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การขอความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 
 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวปฏิบัติและเงื่อนไข
ที่ควรพิจารณาให้การปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ ระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมทั้งต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 2. เงื่อนไขท่ีควรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต  
ของมหาวิทยาลัย 
 2.2 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้
ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 
 2.3 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 2.4 หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
 2.5 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 3. ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์
พิจารณา ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนิสิตนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตร เมื่อไม่มีนิสิตนักศึกษา  
ในหลักสูตรแล้ว 
 หลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และออกแบบแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีผู้มาสมัครเข้าศึกษาจ านวนน้อย และสาขาวิชา 
ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่นักศึกษาให้ความสนใจ และเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร 
ให้สามารถขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ได้ตามแนวทางการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย และหลักสูตรไม่มีการรับนักศึกษาใหม่แล้ว โดยคงเหลือนักศึกษา
ตกค้างจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอด าเนินการปิดหลักสูตร 
โดยมีเงื่อนไขจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร และขอไม่รับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา แต่ขอรายงานผลการด าเนินงานตาม มคอ.7 ซึ่งหลักสูตรได้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
นักศึกษาที่เหลืออยู่ ดังนี้ 
 
 
 
 



ชั้นป ี จ านวน
คน 

รายละเอียด แนวทางการจัดบริหารจัดการ 

6 9 นักศึกษาเหลือติดวิชาโครงงาน
เท่านั้น 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มติดตามและ
ก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษาสอบจบบัณฑิต
นิพนธ์ โดยให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปี
2563 

5 15 นักศึกษาเหลือติดวิชาโครงงาน
เท่านั้น 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มติดตามและ
ก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษาสอบจบบัณฑิต
นิพนธ์ โดยให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปี
2563 

4 23 ก าลังศึกษาปีสุดท้าย ก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษาสอบจบบัณฑิต
นิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ตามก าหนดเวลา 
4 ปี 

3 13 ก าลังศึกษา ก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษาสอบจบบัณฑิต
นิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามก าหนดเวลา 
4 ปี 

 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอกรณีกรณีการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2562 วันพฤหัสบดีที ่19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  1. เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบ
แม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไขจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้าง 
ในหลักสูตร 
 2. เห็นชอบการไม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์  แต่ขอรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะและมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ,ระดับคณะ  
ระหว่างวันที่ 6 – 20 กันยายน 2562,ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – วันที่ 26 กันยายน 
2562 และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร,ระดับคณะ,ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะไปใช้ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 2. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้น 
จากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมน าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางการด าเนินการเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีการด าเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปีผ่านไปแล้ว และองคมนตรี 
พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ ได้ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายอย่างต่อเนื่อง 
จึงเห็นควรที่จะได้มีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
 
การด าเนินการ 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดประชุมทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561  
 2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 3. รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
 1. พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 

 
5.1 รายงานการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

 
ความเป็นมา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้  
พ.ศ.2562 ข้อ 46 ได้ระบุว่า “ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 3. งบแสดงฐานะการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และ 30 พฤศจิกายน 
2561  
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และ 30 พฤศจิกายน 
2561 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี 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 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.๒563 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


