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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  11/๒๕63 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้ ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จส้ินแล้ว จึงจัดท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563  
วันพฤหัสบดีท่ี  17 ธันวาคม พ.ศ.2563 รายละเอียดอยู่ ใน เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563 มีมติ
อนุมัติค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กรรมการ 
  4. นางอรุณี  พงษ์มะลิวัลย์    กรรมการ 
  5. นางสาวไข่มุก  เฉลิมวงษ์    กรรมการ 
  6. ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร    เลขานุการ 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 13 (9)  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย   
 3. คณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2563  
มีมติเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จส้ินแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน  

และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ความเป็นมา 
 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒ และใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๖๒ ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร คณะ 
หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ท่ีเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อน าผลการประเมินฯ สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร จ านวน 
๘๔ หลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินผ่านการก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ 
ดีมาก จ านวน ๓ หลักสูตร ระดับดี จ านวน ๗๒ หลักสูตร และระดับปานกลาง จ านวน ๙ หลักสูตร เนื่องจากเป็น
หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหม่และเข้ารับการประเมินเป็นปีแรก 
 ๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับคณะ มีจ านวน  
๗ หน่วยงาน ซึ่งมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
 ๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มีจ านวน ๑๘ หน่วยงาน ซึ่งมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 ๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน มีคะแนน
รวมเท่ากับ ๔.๕๒ คะแนน โดยมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
มีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 ๖. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๖. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
การด าเนินการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
คณะ หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน 
และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
4.4  การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 1. ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจะหมดวาระลงในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 7 ระบุว่า “การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ 5 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการสรรหา 
 (2) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเลือกกันเอง จ านวน
สองคน 
 (3) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
 (4) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
 ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการสรรหาตาม (2) เป็นเลขานุการ” 
 3. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 
5(2) และข้อ 6 จ านวนยี่สิบคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ” 
 
การด าเนินการ 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 
18(14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
 2. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การขออนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (จ านวน 1 ราย) 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะได้ขอรับการประเมินเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น คือ นายชาตรี  คนงานดี ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 การด าเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 
   - ผู้ขอรับการประเมิน มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ และมีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ าของระดับช านาญการ (สูงกว่าขั้นต่ า 
24,700 บาท) 
 2. การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
   - คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ
และส่งผลงานจ านวน 2 รายการให้พิจารณา ซึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประเมินผลงานและส่งให้ ฝ่ายเลขานุก าร
คณะกรรมการประเมินฯ น าเข้าท่ีประชุม โดยผู้ท่ีผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณภาพของคู่มือ  
การปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (ต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
    - ใช้ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จ านวน 4 รอบ
การประเมิน (ล่าสุด) ของผู้ขอรับการประเมินฯซึ่งงานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบ
และลงช่ือรับรองผลคะแนนการประเมินฯ ของผู้ขอรับการประเมินฯ  
 4. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ท่ีจะแต่งต้ัง 
  คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ี
ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ต าแหน่ง
ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการประเมินแทน โดยให้มีการทดสอบภาคทฤษฎี 
การสัมภาษณ์และการทดลองปฏิบัติ กับผู้ขอรับการประเมินฯ โดยอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจข้อสอบและให้คะแนนเอง
ท้ังหมด และส่งผลคะแนนการประเมินให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ น าเข้าท่ีประชุม โดยผู้ท่ีผ่าน 
การประเมินต้องมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ทุกด้านไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ี 
ครองอยู่ ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (ทุกด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
  ตามท่ีอ้างถึงข้างต้น การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก 



สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังของพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ระดับ
ช านาญการได้เสร็จส้ินโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น 
  คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
ได้ประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อตรวจสอบผลคะแนนการประเมินท้ังหมด
เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมินท่ีได้รับ โดยให้สรุปผลการประเมินและเสนอช่ือผู้ท่ีผ่าน  
การประเมินฯต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าสรุปผลคะแนนการประเมินและขอน าเรื่องเข้าวาระท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. ท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุง
ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 27 
สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 
โดยมีข้อแก้ไข รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ข้อสังเกตเพิ่มเติมส่งท่ี นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ด าเนินการแก้ไขและ
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 18/2563  
เมื่อวันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....  
และมีมติเห็นชอบ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
พ.ศ.2547 
 2. ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ.2547 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ พ.ศ. .... 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ขอแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2562 เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันพุธท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.
2563 มีมติเห็นชอบ การขอแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2562 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ท่ี 19/2563  
วันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณ
เงินรายได้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 
ธันวาคม พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและเงินรายได้ 
พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.8 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และพิจารณาในกรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

ความเป็นมา 
 คณาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนก
เป็นระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช  (กรณีการขอ
ทบทวนผลการประเมิน ครั้งท่ี 2) (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย (1) อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา  (2) อาจารย์พัชนี  แสนไชย และ (3) อาจารย์  
ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน 
 
การด าเนินการ 

1. ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.2 ระบุเกี่ยวกับ
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์, (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 หมวด 3 การทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ , (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556  ข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ  
รองศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
หมวด 3 การขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งต้ัง ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 12/2563 วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 

2. ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา อาจารย์พัชนี  
แสนไชย และอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระ
ในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้อ 5.2 
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ข้ันตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอ
สภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 12/2563 วันท่ี 3 ธันวาคม 2563  

3. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี 



ออกค าส่ังแต่งต้ัง... และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง...  โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดพิจารณา
ดังนี้ 
 3.1  อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ                   
    เหล่าวานิช   

เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม  2561 

 
                   3.2   อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
 
1) อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาการศึกษา (6501)  

อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145)  
ต้ังแต่วันท่ี 9 กันยายน 2563 

 

 3.3 พิจารณากรณีการไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ดังนี้ 
    3.3.1 ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  คือ 
 
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ                  
          ศรีดามา  

เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1806) 

  
  3.3.2 ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 
1) อาจารย์พัชนี  แสนไชย  เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 

อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)   
2)  อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน  เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

ศิลป์ (8502) อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) 
 
 หมาย เห ตุ  ก ารน า เสน อกรณี ผู้ ท่ี ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น ตาม ประกาศ  ก .พ .อ .ฯ  
ต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นการด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ  ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551  
และ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556   



 3. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
3. การไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
4. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

                 
ท้ังนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมั ติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  1 รายดังกล่าว จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 263 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.17 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

92 422 514 232 
(45.14 %) 

31 
(6.03 %) 

263 
(51.17%) 

 

       จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 
 3. คณะต่างๆ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้   



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นายประเสริฐ  ล้ิมสุขวัฒน์ * เกษียณอายุราชการ นายอังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ * 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นายประเสริฐ  ล้ิมสุขวัฒน์ * เกษียณอายุราชการ นายอังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ * 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

นายวุทธิเมธว์ เกื้อกอบ * ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย 

น.ส.บูรณจิตร แก้วศรีมล * 

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

นางระวพีันธ์ สะอาดเอี่ยม 
 

น.ส.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
น.ส.ภัทิรา มาศมาลัย 

 
นายกัมพล เช้ือแถว * 

นายนเรศ นิภากรพันธ์ *  
นายอรรถวิทย ์เฉลียวเกรียงไกร * 

เกษียณอายุราชการ 
 

ระบขุ้อมูลผิดพลาดขณะบันทึกข้อมูล 
 
 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการสูงขึ้น 

- 
 
- 
- 
 

นายกัมพล เช้ือแถว * 
นายนเรศ นิภากรพันธ์ *  

นายอรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกร * 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล * 
 

ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ า 
ของมหาวิทยาลัย 

น.ส.เกษสุดา  บูรณศักดิ์สถิต * 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
ธุรกิจ   
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

 
นางพรรณา พูนพนิ * 

 
แก้ไขช่ือสกุล 

 
นางพรรณา ศรสงคราม * 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

คณวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

4105101 ชีววิทยา1 
(Biology1 ) 3(3-0-6) 

สมบัติและการจัดระบบส่ิงมีชีวิต 
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมี    
ในส่ิงมีชีวิต เซลล์  โครงสร้างและ

หน้าท่ีของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ 
กลไกของวิวัฒนาการ  

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

ของส่ิงมีชีวิต 
Properties and organization of 
organisms; organized of beings; 
scientific method; chemical in 
the organisms; cell; structure 
and function of plant and 

animal; Genetics; mechanisms 
of evolution; the variety of 

organisms; ecology and 
behavior of organisms. 

 

4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา1 
(Biology Laboratory1) 1(0-3-1) 

เกิดความผิดพลาดในการก าหนด
รายวิชา 

4105105  ชีววิทยาท่ัวไป 
(General  Biology) 4(3-3-7) 

สมบัติของส่ิงชีวิต โครงสร้าง 
และหน้าท่ีของเซลล์ พันธุศาสตร์ 
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต สรีรวิทยา การเจริญเติบโต
ของพืชและสัตว์ ส่ิงแวดล้อม 

และระบบนิเวศ 
          Properties of organisms; 
structure and function of cells; 

genetics; evolution; 
biodiversity; physiology; growth 

of plants and animals; 
environment and ecosystem. 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการ 

ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยา 1 
Microscopy and operating in 

accordance with the contents 
of biology 1 

7.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะครุศาสตร์ - 
 
 

แผนการรับจ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 30 คน   
เริ่มส าเร็จการศึกษาป ี2566 

เพิ่มรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 1 ราย 

 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษา
ของหลักสูตร เพื่อให้มีค่า 

 FTES (1 : 30) ใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานก าหนด และการจัด 

การเรียนการเป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร 

น.ส.ขวัญทิชา  เช้ือหอม 
 
 

แผนการรับจ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา 2566 
จ านวน 30 คน   

และคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา
ต้ังแต่ปี 2567 เป็นต้นไป  

จ านวน 45 คน 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ.2561 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
5.1 รายงานบัญชีกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ความเป็นมา 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2561 ข้อ 8 ระบุให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  “(5) รายงานผลการด าเนินงานต่อ 
สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ” 
 2. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563  
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีมติให้รายงานบัญชีกองทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2563 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 
5.2 รายงานบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

และกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ความเป็นมา 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ข้อ 9 ระบุให้
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  “(4) รายงานฐานะทางการเงินและการบัญ ชีของกองทุนให้ 
สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีงบประมาณ” 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้ อกู ลพนัก งานมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2555  ข้อ  7  ระบุ ให้ คณะกรรมการมีอ านาจหน้ าท่ี  ดั ง ต่อไปนี้  
“(6) ให้ความเห็นและรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย” 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  15  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กันยายน พ.ศ.2564 

10/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ.2564 
11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
12/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม พ.ศ.๒564  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


