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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๔.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ผู้น าเสนอวาระ 
๔. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๕. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๗. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระ 
๘. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๐. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๑. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 การสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” โดยคณะกรรมาธิการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา น าเรียนให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 
2563 ซึ่งในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
กรุงเทพมหานคร สู่การขับเคลื่อนประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ โดยในการประชุม
ดังกล่าว มีผู้แทนจากหน่วยงานที่ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น สภาการศึกษา สกอ.เดิม กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในการท าภารกิจให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เป็นการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกันเพ่ือให้การท างานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏขับเคลื่อนได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และมีการบรรยาย เรื่อง บทบาทและความส าคัญของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร เน้นการปรับเปลี่ยน
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศควรเน้นเป้าหมายไปที่  
วัยท างานและผู้สูงวัย การพัฒนาก าลังคน Reskill Upskill Multiskill และการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสนองความ
ต้องการตลาด ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2 ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนงานเดิน -ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ 
ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและ
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเสร็จสิ้นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะน าเข้ากองทุนเพ่ือการศึกษาและสาธารณประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๓ 

 

1.3 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันอาทิตย์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเชิญชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ในโครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การมอบของท่ีระลึกให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา น าเรียนที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอมอบของที่ระลึกให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้ 

(1) นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000,000 บาท การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ และส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(2) นางสาวจุฑามาศ บัวสะอาด นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
รางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา Innovation Design Contest 2019 ของ 
Covestro Thailand ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

(3) นางสาวเหมวดี  อินทรสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
รางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา Innovation Design Contest 2019 ของ 
Covestro Thailand ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3748/2562 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2  
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
โดยด าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์โดยหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
สามารถเสนอชื่อได้ภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา 
   3) อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติและรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว ผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ จ านวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา 
   3) อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์พร้อมเอกสารข้อมูล
ประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย  
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สุรินทร์  ผลงาม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 
16 มกราคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 
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 4.2 การสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3749/2562 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที ่
3750/2562 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธี  
การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2562  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562   
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ 
ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 โดยด าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อ/สมัคร ผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ภายในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายใน
เวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอชื่อ/สมัคร ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ/ผู้สมัคร 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 
   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้พิจารณากลั่นกรอง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร แล้ว ผลการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จ านวน
ไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 
   2) อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู 
   3) อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ  
ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและ
แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.๒๕๖3  
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 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดให้มีการ
เสนอชื่อ/สมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันอังคารที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ.2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอชื่อ/สมัคร ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น 
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 2 ราย ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณากลั่นกรอง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร แล้ว ผลการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ในประเด็นคุณสมบัติของผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนและผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 
(2) ซึ่งระบุว่า “มีประสบการณ์ในสายงานที่ต้องรับผิดชอบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี” และเนื่องจากมีกรณีเป็นที่สงสัย 
ในความครบถ้วนของคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในสายงานที่ต้องรับผิดชอบ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้เสนอเรื่อง
กลับไปให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีในการวินิจฉัยตีความความหมายของค าว่า 
“ประสบการณ์ในสายงานที่ต้องรับผิดชอบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี” ตามข้อบังคับฯ ข้อ 9 ระบุว่า “ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย” เมื่ออธิการบดีได้ตีความและวินิจฉัยแล้ว 
หากคณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการถูกต้องตามที่อธิการบดีวินิจฉัยตีความแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป แตห่ากด าเนินการไม่เป็นไปตามที่อธิการบดีวินิจฉัยตีความ ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ทั้งหมด 

(2) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  
พ.ศ. 2547 ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและบริบท ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจระบุให้ชัดเจนว่าต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติอย่างกว้างโดยไม่ต้องระบุให้ต้องมีประสบการณ์ในสายงานที่ต้อง
รับผิดชอบ เป็นต้น 
   

มติที่ประชุม ส่งเรื่องกลับไปให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนประเด็นคุณสมบัติของผู้ที่สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ แล้วเสนอต่ออธิการบดีวินิจฉัยตีความต่อไป  
 

 4.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (รอบท่ี 2) 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามสาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 



๗ 

 

เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย  
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป  และคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบการขอ
อนุมัติงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) จ านวนรวม 13,140,500 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. กล้อง CCTV จ านวน 50 ตัว  250,000 บาท 
 2. ปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ 2,500,000 บาท 
 3. ปรับปรุงห้องรับรองอาคาร 6 ชั้น 5 499,500 บาท 
 4. ปรับปรุงห้องกองอาคารสถานที่ฯ 497,000 บาท 
 5. ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร 27 ชั้น 5 490,000 บาท 
 6. ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 - 5 8,904,000 บาท 
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอน 
วิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้น า
เรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) การเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย ควรแนบเอกสารรายละเอียดของรูปแบบ
โครงการและแผนการด าเนินการมาน าเสนอด้วย 

(2) เมื่อด าเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติเสร็จแล้ว ควรใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  
โดยวางแผนด าเนินการเปิดให้นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกเข้าชม   
   

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(รอบที่ 2) จ านวนรวม 13,140,500 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และให้น ารายละเอียด 
ทุกรายการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

 4.4 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ ข้อ 10 – 13 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยขึ้นตรงต่อสภา
มหาวิทยาลัยและมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 



๘ 

 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2562 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า ควรจัดท า

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหารายละเอียดชัดเจนโดยศึกษาตีความข้อมูลจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐโดยกระทรวงการคลัง ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21  
ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมีจุดมุ่งหมายและก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ไว้ใกล้เคียงกัน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ครอบคลุม
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ด้วย  โดยอาจรวมงานในหน้าที่
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมส่วนหนึ่งได้ด้วย และก าหนดค านิยามของคณะกรรมการให้หมายถึงสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประธานจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ต้องเป็นบุคคลภายนอก แต่ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยสามารถเป็นกรรมการได้อย่างน้อย  
1 คน จึงควรพิจารณาข้อมูลของประธานและกรรมการตรวจสอบให้ดี ควรเป็นผู้ที่เข้าใจระเบียบการท างานและบริบท
ของมหาวิทยาลัย เพราะหัวหน้าหน่วยตรวจสอบขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนส านักงานตรวจสอบขึ้นกับ
อธิการบดี ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดรายละเอียดในข้อบังคับให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย   

 

มติที่ประชุม ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อเสนอแนะ และส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้ง  
 

 4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 18 (2) ระบุให้อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และมอบอ านาจให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องอ่ืนๆก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุให้การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2562 มีมติรับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) โดยให้น ากลับไปให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน า
กลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  



๙ 

 

คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันอังคารที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นควรให้น าประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมาจัดท ารวมเป็นฉบับเดียวโดยก าหนด
รายละเอียดแยกเป็นรายข้อ และให้บัณฑิตวิทยาลัยน าร่างประกาศฯกลับไปพิจารณาก าหนดค่าโอน ค่าเทียบโอน และ
ค่ายกเว้นการเรียนรายวิชาของระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ที่มาเรียนสมทบให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ และ
ประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และให้น ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุม
คราวถัดไป และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่  
7 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
(1) ควรปรับรายละเอียดของการแบ่งหมวดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีเนื้อหา

สอดคล้องกับชื่อประกาศ และมีเนื้อหาครอบคลุมชัดเจน ดังนี้  
- ตัดข้อ 4.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าออก  
- ปรับข้อย่อยในข้อ 4.2 ไปอยู่ในข้อ 4.1 โดยแก้ไขเป็น “(7) ค่าสมัครสอบ (8) ค่าขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ (9) ค่าออกบัตรประจ าตัวนักศึกษา” 
- แก้ไข “ข้อ 4.3 ค่าใช้จ่ายต่างๆ” เป็น “ข้อ 4.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ” 
- ค่าบ ารุงห้องสมุด ควรปรับให้สมบูรณ์ครอบคลุมระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

(2) ควรวางแผนก าหนดรายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรในเวลาและหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาเอก เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินการเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ
ได้ในอนาคต    

(3) ควรศึกษารายละเอียดประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่สามารถท าต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยได้ยกเลิกความและเพ่ิมความ ทั้งในข้อบังคับฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และได้ก าหนดต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์ซึ่งท าหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นอ่ืนๆ อีกหลายประเด็นดังปรากฏในข้อบังคับฯ 
ที่แนบมา 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2562 วันอังคารที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้พิจารณาและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) ให้มีความสมบูรณ์ โดยที่ประชุม 



๑๐ 

 

มีมติให้น า (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) โดยมอบหมายให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและแก้ไข
รายละเอียดต่างๆของ (ร่าง) ข้อบังคับฯให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนน าเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เพ่ือให้มี
เส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งชัดเจนระหว่างหลักเกณฑ์ด าเนินการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามกฎหมาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และควรสอบถามความต้องการของบุคลากรด้วย 

(2) ควรปรับรายละเอียดในข้อ 7 แก้ไขเป็น “ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเป็น
พนักงานมหาวิทยาลยัต าแหน่งอาจารย์ปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้” 

(3) ควรปรับรายละเอียดการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณียุบเลิกหน่วยงาน
ตามข้อ 41 (8) ให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยควรระบุรายละเอียดของการด าเนินการกับบุคลากรภายหลังจากยุบเลิก
หน่วยงานแล้วด้วย อาจแก้ไขเป็น “ยุบเลิกต าแหน่งหรือยุบเลิกหน่วยงาน เว้นแต่ทางมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” 

 

มติที่ประชุม ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อเสนอแนะ และส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้ง 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี 
ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) จ านวน 6 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การปรับ
หลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 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 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร 
   



๑๑ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร 
 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 
 

 4.8 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  
กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์อังคณา จรรยาอดิศัย (2) อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง (3) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ 
เครือหงษ์ และ (4) อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้
ด ารงต 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 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง ภายหลังจาก 
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 
2563 ประกอบกับสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 6.1.4 ... 
ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง... โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 

เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 

เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์อังคณา จรรยาอดิศัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112) 
  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 
 1.2 อาจารย์ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 



๑๒ 

 

 2. พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้  
 
 
 
 

   2.1 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
   อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149) 
   2.2 อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
    อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149) 
 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณี  
การขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2554  (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1.1 อาจารย์อังคณา  จรรยาอดิศัย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(0112) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

1.2 อาจารย์ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 

2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่าน 
ตามเกณฑ์ฯ คือ  
  2.1 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์   
  2.2 อาจารย์กอบกุล  ชินชัยภูมิ 
 

 4.9 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ได้มี
ข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ



๑๓ 

 

เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการ 
ในขั้นตอนต่อไป 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรเพิ่มศักยภาพอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยอาจมีการจ้างบุคคลภายนอกเพ่ิมเติม 

(2) ควรศึกษาแนวทางของการสร้างหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมในปัจจุบันมีการยกระดับ  
ความน่าเชื่อถือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐานของอเมริกา และอยู่บนพ้ืนฐานของ 
Outcome-based education (OBE) หรือการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์อย่างแท้จริง  

(3) ควรปรับลดจ านวนหน่วยกิต ให้คงเหลือประมาณ 130 หน่วยกิต โดยอาจลดหน่วยกิตในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป แต่ยังคงมุ่งเน้นการสร้างทักษะ Soft Skills ให้แก่นักศึกษาเพ่ิมความมุ่งมั่นและการวางแผนชีวิต เป็นต้น 

(4) ควรก าหนดเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สามารถผลักดันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม โดยการท า
ความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 

   

มติที่ประชุม รับทราบ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม
อัตโนมัติ โดยให้น าข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานการเงินประจ าเดือนธันวาคม 2562 
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนธันวาคม 
2562 ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.
2562 ข้อ 46 ว่า “ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” ประกอบด้วย 
 1. รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 2. รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการเงินประจ าเดือนธันวาคม 2562 
 

 5.2 ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2563 
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยา  
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อนุสาวรีย์สมเด็จ



๑๔ 

 

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ประจ าปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


