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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 
1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ และให้เสนอขอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณ์มา  ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น บัดนี้
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นวาระท่ีสอง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 มกราคม พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 
3.1 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) 
 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563  
มีมตอินุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) 
จ านวนรวม 13,140,500 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และให้น ารายละเอียดทุกรายการ
เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ขอน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา  
ขออนุมัติทั้ง 6 รายการ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

 
4.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ได้มี  
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นวาระท่ีสอง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563    
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และต่อเนื่อง อธิการบดีจึงเสนอรายชื่อบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ   ก๋าค า 
2. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 
4. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม 
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีจ านวน 6 ราย ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

             
              
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 
4.2 การแต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 นั้น สาระส าคัญ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 16 ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย 
ในข้อ (3) ระบุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และในวรรคสอง ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 
การด าเนินการ 
 อธิการบดีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 
4.3 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ความเป็นมา 
 1.  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการ 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการรับการติดตาม ตรวจสอบ และผลการด าเนินงานต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดรับนักศึกษาพิการ โดยได้ด าเนินงานตามประกาศ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 2. มหาวิทยาลัยฯต้องด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา และส่ง
ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาพิการ 
ในทุกปีการศึกษา 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา 
และรายการท่ีให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
  
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.5 การขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ความเป็นมา 
 1. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาต
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
มีแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 จ านวน 20 คน แต่เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จ านวนทั้งสิ้น 
69 คน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอขยายจ านวนรับนักศึกษาสาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 
  2.1 ปีการศึกษา 2559 มีผู้แสดงความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นจ านวนมากถึง 120 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถรับได้ จ านวน 
75 คน ทางหลักสูตรได้มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 69 คน และส ารอง 10 คน 
  2.2 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยระบุสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในแผนวิทยานิพนธ์ 1 : 5 คน  
แผนสารนิพนธ์ 1 : 15 คน และในปีการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาเลือกแผนการเรียนสารนิพนธ์ทุกคน โดยสาขา 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ที่สามารถดูแลนักศึกษาได้ 75 คน 
 
การด าเนินการ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
เสนอเรื่องการขอขยายจ านวนรับนักศึกษาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่  2/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบการขอขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.6 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา 
 คณาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย   (1) อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ (2) อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ และ  
(3) อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ 
 
การด าเนินการ 

 1. กรณี อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้
ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 ระบุเก่ียวกับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ  
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์,(ฉบับที่ 10)พ.ศ.2556  ข้อ 2 ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง   ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2563 

2. กรณี อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ และอาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ 
ข้อ 16 การก าหนดวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ  
สภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

3. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี
ออกค าสั่งแต่งตั้ง... และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบัน



พิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง...โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

 
1) อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา               

นิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม  2561 
2) อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา                    

ดุริยางคศิลป์(8103) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 
3) อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา                    
ดุริยางคศิลป์(8103) ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

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. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

               ทั้งนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 รายดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 408 507 233 
(45.96 %) 

27 
(5.32 %) 

260 
(51.28%) 

 

      จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา  แก่นักศึกษา  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 - 5 จ านวน 5 รอบ รวมจ านวน 607 คนและประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2558 ครั้งที่ 7 รวมจ านวน 1 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมจ านวน 608 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
ครั้งที่ 1 - 5 จ านวน 5 รอบ รวมจ านวน 607 คน และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 7  
รวมจ านวน 1 คน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่  
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ  
ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังและก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2560 
 4. หลักสูตอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ โลจิสติกส์  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นางสาวภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง* ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยั 

นางพิมพว์ดี  โรจน์เรืองนนท์* 

2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยบณัฑิต  
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย 
ฉบับปี พ.ศ.2561 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

นางสาวพิชญาภา  อัตตโนรักษ์* 
 
 

นางสาวพิชญาภา  ชัยจันทร์* 

ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยั 

 

ปรับแก้ไขชื่อสกุล 

นายจตุพร  พนัสโนทัย* 
 
 

นางสาวพิชญาภา  อินทร์พรหม* 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาการตลาด 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสุภาพร  ปริญญาเศรษฐกุล*   
 
 

นายธัชพงศ์  เศรษฐบุตร                        

ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยั 

 

ปรับต าแหนง่ทางวิชาการ
เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งระดับ 
รองศาสตราจารย ์

นายอิศรา  ยิ่งยวด* 
 
 

นายธัชพงศ์  เศรษฐบุตร    

4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรม 
การผลิตและโลจสิติกส ์
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นายธงชัย  เพ็งจันทร์ดี* 
นายนพพล  น้อยแก้ว* 

ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยั 

นางสาวอัญญา  อ าไพ* 
นายจาตุรงค์  สาระวงศ*์ 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.9 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อน
ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 2. หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญ
ในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 4. ข้อบังคับคุรุสภา  
 5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 การพัฒนาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อน
ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 2. หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูล
ตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 
วันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรก่อน
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ  
ในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
จ านวน 6 ราย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 387/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้  
พ.ศ.2562 ข้อ 46 ได้ระบุว่า “ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 
2562  
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 
2562 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 24 ได้ก าหนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาต่ออธิการบดีหรือ  
สภามหาวิทยาลัย 
 2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ
ความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563 
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 สรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ความเป็นมา 
 1. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาฯ จากการท างานวิจัยสถาบัน เรื่อง “การศึกษาขีด
ความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ISCED 2013” มาเพ่ือมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมวิชาการเพ่ือส่งเสริม
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิถาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 6 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ดังกล่าว 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ขอน าเรียนข้อมูลรายงานนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือโปรดทราบ 
  

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2563 วันพฤหัสบดีที่  16  มกราคม พ.ศ.2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่  13  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  3/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


