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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
---------------------------------------------------- 

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. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๕.    อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
สรุปเรื่อง 
  นายทนง โชติสรยุทธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การมอบอาหารว่างแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  
ผลพันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ได้
มอบอาหารว่างจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ได้น าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทีผ่ลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีการผลิต และมอบให้แก่อาจารย์ บุคลากร
และชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเช่นเดียวกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.4 การมอบแท็บเล็ตแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมืออ านวย 
ความสะดวกในการประชุม 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอมอบ
แท็บเล็ตให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านละ 1 เครื่อง เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกส าหรับ
การประชุมในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อหมดวาระการด ารง
ต าแหน่งขอให้ส่งคืนแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านโปรดรักษาทรัพย์สินทางราชการให้อยู่ใน
สภาพปกต ิโดยมิให้สูญหาย หากเกิดปัญหาจากการใช้งานสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ และมหาวิทยาลัยจะใช้



๓ 

 

แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือหลักในการประชุมเพ่ือลดการใช้กระดาษ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านให้น าแท็บเล็ตมาใช้ใน
การประชุมทุกครั้ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
มีมาตรการคุมเข้มเพ่ือช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมใจต้านภัยโควิด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ทุน
สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการตั้งเปูาหมายไว้ไม่น้อยกว่า 300 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท 
ขณะนี้มีนักศึกษาได้ขอความช่วยเหลือมาเป็นระยะ จึงแจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและสามารถ
ร่วมสมทบทุนโดยใบเสร็จรับเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ส่วนที่ 2 การให้ความช่วยเหลือคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยได้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดโครงการจัดท าสื่อออนไลน์ การจัดท า
หลักสูตรออนไลน์ และให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องมือจัดท าสื่อออนไลน์ และส่วนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือชุมชน
สังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
19 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(๑) หน้า 5 บรรทัดที่ 12 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “สภาคณาจารย์” เป็น “สถานการณ”์ 
(๒) หนา้ 10 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “22 เมษายน 2563” เป็น “22 เมษายน 2562” 
(๓) หน้า 12 บรรทัดที่ 31 เพ่ิมข้อ 2 ว่า “การก าหนดวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตรต้องเป็นไปตาม

โครงสร้างที่ สกอ. ก าหนด และต้องเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้ให้น าไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การอนุมัติผลการด าเนินการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีในการอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์   
การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในกรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีมติให้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ด าเนินการเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีตามที่ สกอ.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ที่ด าเนินการอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 



๔ 

 

22 เมษายน 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (3.1) ที่ก าหนดว่า “ประธาน
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  ต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์” โดยให้ด าเนินการเป็นการเฉพาะกรณีของแต่ละบุคคล ดังนี้ 
 1) การแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอนฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดิม 
(แต่งตัง้อนุกรรมการชุดเดิมและไม่ต้องประเมินการสอนอีกครั้ง) 
  2) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดิม 
(แต่งตั้งกรรมการชุดเดิม และไม่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการอีกครั้ง) 
 3) การพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (โดยใช้ผลการประเมินเดิม) 
 4) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่องเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
 5) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
 ก.พ.ว. ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาด าเนินการ 
ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นการเฉพาะกรณีส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มีขั้นตอนอยู่ในระหว่างวันที่  
1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 22 เมษายน 2562 ตามที่สกอ. ให้ค าแนะน าแล้ว และได้น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ
แล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(9) 
ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  
ข้อ 6.1.4 ... ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ... ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ... ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง ... โดยน าผล 
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่  
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณา อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2  ราย อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย และอนุมัตแิต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 83 ราย 
 รวมถึงพิจารณากรณีการไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย 
การพิจารณา  
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล น าเสนอวาระการประชุม หลังจากน าเสนอวาระ 
การประชุมแล้วจึงขออนุญาตออกจากที่ประชุม แต่เนื่องจากเป็นเรื่องสืบเนื่องที่ได้มีการพิจารณามาอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่มีประเด็นการพิจารณาเป็นรายบุคคล สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ต้องออกจากห้องประชุม ยกเว้น
กรณีมีข้อสงสัยที่เก่ียวข้องกับบุคคลใด จึงให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุม  

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ที่ประชุมจึงหารือถึงการพิจารณาเป็นวาระลับเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ แต่เนื่องจากมีหลักกฎหมายรับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ที่ถือว่าเป็นวิธีการทางปกครองไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 19 ก าหนดไว้ว่า “ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อ านาจพิจารณาทางปกครองใด ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือการแตงตั้งไม่ชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุ
ให้ผูนั้นตองพนจากต าแหนง การพนจากต าแหน่งเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอ านาจ



๕ 

 

หนาที่” จึงมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้ว ต้องเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติต าแหน่งหรืออนุมัติแต่งตั้ง
ตามเดิมทุกประการ แต่เมื่อมหาวิทยาลัยได้หารือไปยัง สกอ. และได้รับค าแนะน าให้ด าเนินการก็สามารถท าได้เช่นกัน 
ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนกระทรวงใหม่จึงได้มีการออกข้อก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่เช่นกัน แต่ในการปฏิบัติให้ด าเนินการ
ตามเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการเปลี่ยนแปลงคือได้มี
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จึงหลุดจากเงื่อนไขเดิมและจ าเป็นต้อง
ด าเนินการใหม่ให้เรียบร้อย ดังนั้นจึงไม่ต้องให้พิจารณาเป็นวาระลับ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไม่อาจพิจารณาต่างไป
จากมติท่ีประชุมเดิมได้  

ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๘3 ราย 
และพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ในระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย ตามท่ีเสนอมา โดยให้เป็นไปตามค าสั่งเดิมที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งไปแล้ว 

 

มติที่ประชุม อนุมัต ิผลการพิจารณาเดิมที่อนุมัติไว้ตามวันที่ที่ระบุแต่ละราย  
 

 3.2 การแก้ไขหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการดนตรี ได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภายหลังจากการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

วิทยาลัยการดนตรี ได้ปรับแก้ไขหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวิทยาลัยการดนตรีได้จัดท าตารางรายละเอียดการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัยของหลักสูตรดังกล่าวทั้ง 2 หลักสูตร เพ่ือน าเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายได้ เพื่อรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สรุปเรื่อง 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus 



๖ 

 

Disease (COVID-19) โดยในประกาศฯ ข้อ 2 ระบุว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ และคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ การคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน 20% ให้แก่นักศึกษา และมอบหมายกองคลัง และกองนโยบายและแผนด าเนินการ
ตรวจสอบค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา และจัดท าตารางรายชื่อนักศึกษาที่
แจ้งความจ านงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยจ าแนกตามสาขาวิชา กา รประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห า รมหา วิ ท ย าลั ย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ การคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์) ภาคเรียนที่ 2/2562 และเห็นควรให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
บางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์) ภาคเรียนที่ 3/2562 ส่วนภาคเรียนที่ 1/2563 เห็นควรให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ รหัส 63 เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณและแผน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะลดลง 25 ล้านบาท (ส าหรับการคืนและการลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ภาคเรียน) ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (11) ระบุ
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ให้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึง
สรุปยอดการคืนเงิน 20% ของค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา เพ่ือน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับแก้ไขชื่อวาระเป็นขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายได้เพ่ือรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

(2) ภายหลังจากอนุมัติใช้เงินงบประมาณรายได้ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศรองรับและ
เพ่ิมรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไป โดยควรระบุรายละเอียดของการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน การลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ รหัส 63 ให้ชัดเจน
ว่าลดเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ใช้เงินงบประมาณรายได้เ พ่ือรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณี  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

 4.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 
2568) ฉบับปรับปรุง 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ด้วยรูปแบบวิดีโอ
และเอกสารหรือแบบออนไลน์ (เพ่ือควบคุมสถานการณ์และปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัส COVID-19) 
ในช่วงเวลาวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 
พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 



๗ 

 

– 2568) ฉบับปรับปรุง และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (1) ระบุว่า สภามหาวิทยาลัย
มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ฝุายเลขานุการได้น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์ในต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มากแต่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และมีหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษามาก แต่อาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการน้อย จึงควรพิจารณาเพ่ือน าไปสู่กระบวนการปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
และให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดอาจารย์ของแต่ละหลักสูตร จ านวนอาจารย์เปรียบเทียบกับต าแหน่งทางวิชาการ 
และจ านวนนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาต่อไป 

(2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีการ
ปรับลดงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาร้อยละ 20 รวมทั้งแนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง ส่งผลให้เงินรายได้ขอ ง
มหาวิทยาลัยลดลงเช่นกัน แต่มหาวิทยาลัยยังต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินต าแหน่งผู้บริหารและเงินงบประมาณต่างๆ 
ส าหรับหน่วยงานภายในนอกโครงสร้างตามเดิม ในขณะที่เงินรายได้ลดลงและงบประมาณแผ่นดินอาจลดลงตามไปด้วย 
จึงควรเพ่ิมแนวทางปรับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยด้วย เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การด าเนินการของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรระบุจ านวนหลักสูตรใหม่ที่พัฒนา 
ในแต่ละปีและรายละเอียดของตัวชี้วัด เพ่ือสามารถน าไปเป็นแผนในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และเพ่ือขับเคลื่อน 
ให้อาจารย์เห็นความส าคัญในการ Reskill / Upskill ตัวเอง เพ่ือรองรับการเป็นศักยภาพของหลักสูตรใหม่ และน าไปสู่ 
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

(4) ควรเพ่ิมเติมข้อมูลให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
ในอนาคตโดยศึกษาจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์เร่งด่วนเพ่ือรองรับหลังจากสิ้นสุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ว่าบัณฑิตที่จบใหม่ปีนี้อาจตกงานรวมกับบัณฑิตสะสมอีกเท่าหนึ่ง เดิมประมาณการไว้ห้าแสนคนรวมเป็นหนึ่งล้านคน 
และมีการปรับจากที่ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเปลี่ยนไปเป็นความมั่นคงของมนุษย์ 4 เรื่อง  คือ อาหาร สุขภาพ พลังงาน
และอาชีพ มหาวิทยาลัยจึงควรเน้นปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill) เพ่ือดึงบัณฑิตให้อยู่
ในกระบวนการศึกษาไว้ก่อนที่จะออกไปแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมทั้งควรปรับปรุงกระบวนการจัดการหลักสูตร  
ที่ปัจจุบันน ามาจากแนวทาง มคอ. แบบเดิมท าให้ไม่สามารถปรับแก้ไขได้ แต่บางหลักสูตรสามารถปรับรายวิชามาท า
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskill / Upskill) ได้ มหาวิทยาลัยจึงควรมีนโยบายแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาของหลักสูตรอื่นที่ต้องการเรียนหรือเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้ง
เอกสารของรัฐมนตรีเรื่องโลกเปลี่ยน คนปรับ เปลี่ยนคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และข้อมูลของแมคคินซี่ แอนด์  
คอมพานี ที่ระบุว่า อุดมศึกษาจะอยู่รอดได้อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบการปรับแผนยุทธศาสตร์ด้วย 

(5) การท าแผนในระดับมหาวิทยาลัยควรเป็นแผนกลยุทธ์ เนื่องจากมีแผนยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแล้ว และไม่ควรเขียนโดยอ้างอิงการประกันคุณภาพ เนื่องจากการประกันคุณภาพต้องใช้
ข้อมูลจากแผนน าไปด าเนินการเช่นกัน  



๘ 

 

(6) ควรปรับโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ (MOOC) ซึ่งเป็นโครงการ
รองให้เป็นโครงการหลัก และควรให้ความส าคัญกับระบบออนไลน์ โดยศึกษาเรียนรู้วิธีการ เผยแพร่ข้อมูลและ 
การสืบค้นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจัดระบบการเรียนการสอน วิธีการสอน  และ
วิธีการสอบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลได้ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 
2568) ฉบับปรับปรุง โดยให้ปรับตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ
อีกครั้ง 
 

  4.3 ขออนุมัติเงินคงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งท่ี 3) 
สรุปเรื่อง 
 

สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย   
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน 
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (11) ระบุอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
ให้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น 1 เป็นจ านวน 4,034,000 บาท และศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดีได้เสนอเรื่องเพ่ือขอปรับแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขอขยายระยะเวลาการ
ด าเนินงานจากวงเงินคงเหลือเดิม เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 
28,445,800 บาท และขอรับการจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม จ านวนรวม 18,656,500 บาท  เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีแล้วเสร็จ
สมบูรณ ์ 
             กองนโยบายและแผนจึงเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติเงินคงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ครั้ งที่  3) เพ่ือด าเนินงานในส่วนของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จ านวน 4 ,034,000 บาท และ 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ านวน 18,656,500 บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น 22,690,500 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสน
เก้าหมื่นห้าร้อยบาท)  และขออนุมัติการปรับแผนการด าเนินงานและขยายระยะเวลาการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี จากวงเงินคงเหลือเดิม เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 
28,445,800 บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาท) เพ่ือน าเข้าพิจารณาอนุมัติในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 (๑.๑) ควรตรวจสอบประเภทวัสดุที่ท าจากผนังไม้อัดเพ่ือปูองกันการเกิดปัญหาเดิมเรื่องความชื้น

และปลวกซ้ า 
 (๑.๒) ควรตรวจสอบเปรียบเทียบราคาวัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของราคากลาง  

     (๑.๓) เนื่องจากห้องประชุมตั้งอยู่ในท าเลที่ดีบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย จึงควรพิจารณาปรับ
ห้องประชุมให้สามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

     (๑.๔) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการครุภัณฑ์ กระดานอัจฉริยะขนาด 86 นิ้ว 
ราคาหน่วยละ 120,000 บาท จ านวน 1 บอร์ด แต่ผลรวมเงินทั้งหมดเป็น 60,000 บาท 



๙ 

 

(2) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
(๒.๑) ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดของการด าเนินโครงการให้ชัดเจน ได้แก่ จ านวนห้องของอาคาร

หอพักนิสิต อาจารย์และบุคลากร การระบุราคาต่อชิ้นของประตูนิรภัยและเครื่องท าน้ าอุ่น  เพ่ือให้สามารถพิจารณา
เปรียบเทียบกับราคาทั่วไปได้ เป็นต้น 

(๒.๒) ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นของการจัดท าหอพัก รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์บางชนิด เช่น  
เครื่องท าน้ าอุ่น เพ่ือให้งบประมาณท่ีขออนุมัติสามารถท าประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

(๒.๓) ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีระยะ 3 ปี  
ให้เป็นรูปธรรม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  

(๒.๔) ควรพิจารณาเปิดการเรียนการสอนวิชาการบริบาล โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริบาลผู้สูงวัย การดูแลผู้ปุวยติดเตียง เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
และมหาวิทยาลัยอาจท าความร่วมมือกับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  

(๒.๕) ควรค านึงถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก การด าเนินโครงการต้องเป็นประโยชน์ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตอบโจทย์ของประเทศในปัจจุบันและอนาคต กรณีศูนย์การศึกษาอู่ทอง 
ทวารวดีมีปัญหาจากการเริ่มต้นที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงควรมีสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จ าเป็นรองรับการด าเนินงาน 
ในอนาคตทีส่ามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ควรมุ่งเป็นต้นแบบการด าเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ด้านศาสตร์พระราชา การท าสวนสมุนไพรต้นแบบเพ่ือการค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย การเชื่อมโยงกับโครงการฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ประเทศโดยตรง อาจท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันทางการแพทย์  
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าในรูปแบบการให้บริการวิชาการอย่างเป็น
ทางการและสถาบันการศึกษาผสมผสานกัน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น 

(๒.๖) จังหวัดสุพรรณบุรีก าลังจะเสนอเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัด
กิจกรรมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีควร
เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะตามมาในอนาคต จะเป็นการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย
อีกทางหนึ่ง 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวน 22,690,500 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาท) 
 2. อนุมัติ การขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินการและการขยายเวลาการด าเนินงานจากวงเงิน
คงเหลือเดิม เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 28 ,445,800 บาท  
(ยี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาท 
 

 4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานบุคคลได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้ยกเลิกความและ 
เพ่ิมความ ทั้งในข้อบังคับฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และได้ก าหนดต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ซึ่งท าหน้าที่สอน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน และได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นอ่ืน ๆ อีกหลายประเด็น เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถท าต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยผ่านการพิจารณาและ



๑๐ 

 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย และน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ส่งเรื่องให้
ฝุายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อเสนอแนะในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของอาจารย์
โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งชัดเจนระหว่างหลักเกณฑ์ด าเนินการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ทางกฎหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ค าว่า “อาจารย์” 
และเลือกช่องทางก าหนดต าแหน่งวิชาการเป็นอาจารย์ช านาญการ อาจารย์ช านาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และ
อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วจึงเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงเห็นสมควรอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวตามท่ีเสนอมา  
   

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

  4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ยกเลิกข้อบังคับฯเดิม ทั้งหมด 2 ฉบับ และแก้ไข
ในเรื่องระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการฯ และอ านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการพิจารณาและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านกฎหมาย  
ของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้
ถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... 
และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนในประเด็นที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ  
ในเรื่องอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปว่า ให้ปรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้มีสัดส่วนของกรรมการผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเลือกกันเอง เป็นประเภทละสองคน 
เนื่องจากสัดส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยมีจ านวนมาก  
   

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 



๑๑ 

 

 4.6 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 7 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ 
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 

๑) การขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์เดิม (พ.ศ.2550) ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
ได้แก่  (1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟ่ืองฟู   (2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลลดา พงศ์ พัฒนโยธิน  
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ (1) อาจารย์
ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์  (2) อาจารย์วรินทร นวลทิม (3) อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์ 

๒) การขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ (พ.ศ.2560) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 

๓) อาจารย์  จ านวน 1 ราย ได้ เสนอขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับ 
รองศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์เดิม (พ.ศ.2550) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ เหล่าวานิช 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ในกรณีของ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  
พงศ์พัฒนโยธิน (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์  (4) อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ (5) อาจารย์วรินทร 
นวลทิม (6) อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระ 
ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับประเภทของผลงานทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 และข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับประเภทและคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์,  (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับ
ประเภทและคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 
การแต่งตั้ง ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่4/2563 
วันที่ 16 เมษายน 2563 

 2) ในกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด 

วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราว
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 

 3) ในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ 
เหล่าวานิช คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระ  ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์



๑๒ 

 

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2551 หมวด 3 การอุทธรณ์ ข้อ 11/1 (1) . . .คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงโต้แย้งนั้น ภายหลังจากการด าเนินการแล้ว
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 

 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการแต่งตั้ งและถอดถอน. .  .ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 . . .ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 

. . . และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 . . .ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 

ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง. . .โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟื่องฟู เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) 
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  2561 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (1803) 
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(6301) 
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562  

 

  และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้  
1) อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์    เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม  2562 

  และพิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 รายและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (1807) 

2) อาจารย์วรินทร  นวลทิม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(1115) 

3) อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสดิ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) 

 



๑๓ 

 

  และพิจารณากรณีผลการทบทวนการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย และอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (0104) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
  1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (1803) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
  1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (6301) ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562  
 2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ศุภปรัช 
สันติธรรมารักษ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562
 3. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ 
 4. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ (1) อาจารย์วรินทร  นวลทิม (2) อาจารย์ ดร.อโนทัย แทนสวัสดิ์ 
 5. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการทบทวนการประเมินผลงาน  
ทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  



๑๔ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  
2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี  
พ.ศ.2562 
 

 4.8 การเสนอแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบวาระ 
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 20 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 799/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้มีความเหมาะสม 
ในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการบริหารและ
การด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ในข้อ 13 โดยจัดท าประกาศ
เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และ
ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศฯ โดยมีการด าเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่  
5 – 13 มีนาคม 2563 ตามแบบการเสนอชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
1 ราย คือ 1) อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ จึงได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และให้ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งด าเนินการหยั่งเสียงโดยอาจารย์และ
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งปรากฏผลผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองคือ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ และคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้น าเสนอรายชื่อดังกล่าวให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาสาระส าคัญของหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 และการ



๑๕ 

 

ด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่อธิการบดีเสนอแต่งตั้ง
แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ.2567 
 

 4.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า 
ปีการศึกษา 2562 

สรุปเรื่อง 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อเนื่อง 
ทุกปี โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าข้อมูลหลักสูตรและหน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์ประเมินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 และได้ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝุายปฏิบัติการเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 
2/2563 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 
 1) ระดับหลักสูตร จ านวน 84 หลักสูตร (เข้ารับการประเมินระหว่างวันที่  15 มิถุนายน –  
31 กรกฎาคม 2563) 
 2) ระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 7 หน่วยงาน (เข้ารับการประเมินระหว่างวันที่  
3 – 21 สงิหาคม 2563) 
 3) ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 19 หน่วยงาน (เข้ารับการประเมิน
ระหว่างวันที่ 3 – 21 สิงหาคม 2563) 
 4) ระดับสถาบัน จ านวน 1 สถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) (เข้ารับการประเมิน 
เดือนตุลาคม 2563)  
             2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรที่สังกัด ได้ขอ 
เพ่ิมชื่อในระบบฐานข้อมูลที่สังกัดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 และผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝุายปฏิบัติการเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 
มีนาคม พ.ศ.2563 
  งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าเสนอข้อมูลการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และการขอเพ่ิมชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
และหลักสูตรที่สังกัดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นตามรายละเอียดของเกณฑ์ประเมินตามคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 แล้ว สมควรให้ความเห็นชอบ  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ
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หลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และระดับสถาบัน 
และเห็นชอบ การเพ่ิมชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร  
ที่สังกัด ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจ าปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

   

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
การจัดการเรียนการสอน และระดับสถาบัน  
 2. เห็นชอบ การเพ่ิมชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และ
หลักสูตรที่สังกัด ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจ าปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณฯ ตามที่ ครม. เห็นชอบและให้หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียด 
วงเงินปรับลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณเหลือจ่าย ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ให้ความเห็นชอบส่งส านักงบประมาณในวันที่ 10 เมษายน 2563 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าร่างการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ และสรุปงบประมาณดังกล่าวเพ่ือการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 5.2 มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สรุปเรื่อง  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เกิดขึ้น
ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ เสียที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเสนอมาตรการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว   
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การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือบุคลาการ นักศึกษา และ
ชุมชนสังคม ดังนี้ 
 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
 1. การคืนเงินบางส่วน ได้แก่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา 
 2. การเพ่ิมระยะเวลาการผ่อนผัน การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา 
 3. การยกเว้นค่าปรับการคืนหนังสือล่าช้าจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การให้บริการและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 5. การให้บริการยื่นค าร้องเอกสารต่าง ๆ ทางออนไลน์ 
 6. การปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7. การควบคุมดูแลสุขอนามัย คัดกรอง นักศึกษาต่างชาติ 
 8. การจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานที่หอพัก/บ้าน 
 9. การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 10. การจัดกองทุน BSRU สู้ภัย COVID – 19 ส าหรับนักศึกษา 
 11. การปรับรูปแบบการเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 
 การให้ความช่วยเหลือบุคลากร 
 1. การท าประกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทุกคน โดยกรมธรรม์ของบริษัททิพยประกันภัย  
 2. การฉีดพ่นเพ่ือก าจัดเชื้อโรคตามห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ 
 3. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานช่วง COVID – 19  
 4. การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการปูองกันและแก้ปัญหาโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
 5. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนสู้ภัย COVID – 19 
 6. การบริการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 
 การให้ความช่วยเหลือชุมชนสังคม 
 1. การให้บริการและแจกเจลล้างมือแก่ชุมชน 
 2. การจัดท าสื่อให้ความรู้ด้านการปูองกันโควิค – 19 แก่ชุมชน 
 3. การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกชุมชน 
 4. การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล การควบคุมโรค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และฝุายอนามัยของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลอาการทุกวัน 
 5. การยกเว้นค่าเช่าพ้ืนที่ร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 6. การจัดท าและแจกเฟสชิลด์ (Face shield) 
 7. การจัดโครงการ “แบ่งปันความอ่ิมสู่พี่น้องจากเราชาวบ้านสมเด็จ” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

  5.3 การส ารวจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

สรุปเรื่อง 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID -19 โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย
การดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย จัดท ารายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID - 19 จัดส่งมายังฝุายวิชาการเพ่ือสรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยและประมวลผลเพ่ือน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การส ารวจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

  5.4 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 
ข้อ 46 ได้ระบุว่า “ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
  5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 5.5 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สรุปเรื่อง  
  
 ฝุายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2563  
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยมีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา อาทิ (1) การปรับโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย (2) การปรับ
หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย (3) การศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับ (4) การน าเสนอหน่วยงานใหม่ในรูปแบบของ 
BCG (5) การเตรียมการประชุมสภาคณาจารย์ทั่วประเทศ (6) การเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินการคลังให้กับบุคลากร
หลังเกษียณอายุราชการ (8) การจัดท าสวัสดิการในรูปแบบประกันชีวิตแบบกลุ่มแบบออมทรัพย์ให้แก่บุคลากร  
(8) การเลือกรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ผสานสินธุวงศ์ ขอลาออก 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๕/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๙ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


