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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 2/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม  
พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 

 
3.1 การติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม วิสามัญครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563  
มีมติอนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ต้ังแต่วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2567 และแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  
โพธิ์เขียว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 
ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2567 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าส่ังดังกล่าวและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตามค าส่ัง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 6/2563 เรื่อง แต่งต้ังผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียน ส่ัง ณ วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 และค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี  
7/2563 เรื่อง แต่งต้ังผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ัง ณ วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2563 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 

 
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. เนื่องด้วยบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่สามารถท า
ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท า  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยได้ยกเลิกความและเพิ่มความ ท้ังในข้อบังคับฯฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
และได้ก าหนดต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ซึ่งท าหน้าท่ีสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นอื่นๆ  
อีกหลายประเด็นดังปรากฏในข้อบังคับฯท่ีแนบมา 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคาร
ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้พิจารณาและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) ให้มี  
ความสมบูรณ์ โดยท่ีประชุมมีมติให้น า (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันพุธท่ี  
4 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) โดยมอบหมายให้งานวินัยและ 
นิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดต่างๆของ (ร่าง) ข้อบังคับฯให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการก่อนน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 4. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติให้ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อเสนอแนะในรายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งชัดเจนระหว่าง
หลักเกณฑ์ด าเนินการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทางกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือมาตราฐานการก าหนด
ต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้ง 
 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ในวันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ค าว่า “อาจารย์” และเลือก
ช่องทางก าหนดต าแหน่งวิชาการเป็นอาจารย์ช านาญการ อาจารย์ช านาญการพิเศษ อาจารย์เช่ียวชาญ และอาจารย์
เช่ียวชาญพิเศษ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
   จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 

 
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัย โดยงานวินั ยและนิ ติการ กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท า  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. .... โดยได้ยกเลิกข้อบังคับฯเดิม ท้ังหมด 2 ฉบับ และแก้ไขในเรื่องระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ  
คณะกรรมการฯ และอ านาจหน้าท่ีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563  
วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเป็นมา 
 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2562 
 3. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังดังกล่าวใน  ข้อ 10 – 13 ก าหนดให้ 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบโดยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยและมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 16/2562 วันอังคาร
ท่ี 20 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและมอบให้
มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
 5. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2563  
มีมติให้น า (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งให้
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณา และเสนอให้จัดท าเป็นข้อบังคับฯว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  
และส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้ง 
 6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคาร
ท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้เสนอความเห็นว่า มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” 
ประกอบกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงมาตรฐาน
ในการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐไว้โดยละเอียดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นพ้องต้องกันว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมาภิบาลเพียงฉบับเดียว และก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าท่ีตามข้อบังคับ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าข้อบังคับฯว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมาอีก 



 7. การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการด้านกฎหมายฯพิจารณาแล้วเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมา
โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 คณาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ (2) อาจารย์เพ็ญแข รุ่งเรือง (๓) อาจารย์ 
ดร.ภาวนา กังเตีย 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง ศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและ
วิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผล  
การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2563 
วันท่ี 5 มีนาคม 2563 

 2. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ัง
แต่งต้ัง...โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 
2.1  อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (5103)  
ต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม  2562 

2.2  อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพืชสวน (5104)  
ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

2.3  อาจารย์ ดร.ภาวนา  กังเตีย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาชีววิทยา (0141)  
ต้ังแต่วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศ ก .พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

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

               ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  3 รายดังกล่าว จะส่งผล
ให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 405 504 236 
(46.83 %) 

27 
(5.35 %) 

263 
(52.18%) 

 

       จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 

 
4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ี
หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น  
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 4. คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2562 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารองค์การ ฉบับปี 
พ.ศ.2560 
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2559 
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ.2562 

คณะครศุาสตร ์ นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย* 
 
 

นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย* 
นายวาปี  คงอินทร์ 

 
นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย* 

น.ส.สายสุนีย์ อุลิศ* 
น.ส.วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 

 

น.ส.ดวงเดือน  โรจนการวิจิตร 
 

 
 

นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 
น.ส. ปิยะฉัตร  ปานเพชร 

ขอย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการสูงข้ึน 

 
 

ปรับแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 

ลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
 
 

นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
นายวาปี  คงอินทร์ 

 

นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
น.ส.สายสุนีย์ อุลิศ* 

น.ส.วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย 
 

น.ส.ดวงเดือน  โรจนการวิจิตร* 
 
 
 

 

น.ส.ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ 
- 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

นายทวีชัย  มงคลเคหา * 
 

นางสาววรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย * 
นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี  

นายวาปี คงอินทร์ 
 

น.ส.ขวัญนภา วัจนรัตน์ * 
นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี * 

เกษียณอายุราชการ 
 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการสูงข้ึน 

 
 

แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

น.ส.อรุณวรรณ ชูสังกิจ* 
 

นางสาววรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย* 
นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี  

นายวาปี คงอินทร์ 
 

น.ส.ขวัญนภา วัจนรัตน์  
นายกิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี 

 
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

นายชนินทร์ มณีด า * 
นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ * 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการสูงข้ึน 

นายชนินทร์ มณีด า * 
นางสาวปาริชาติ ม่วงศิริ * 



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 นางวิมลพรรณ ปานช่วย  
นายจิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 

 

นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล *  
 
 

นางสาวพัฒน์วิภา อนัญจวณิชย์ * 
 

- 

 
 
 

ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 
 

แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ิมเติม 

นางวิมลพรรณ ปานช่วย  
นายจิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย 

 

นายพิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล * 
 
 

นางพัฒน์วิภา กังวานโสภณ * 
 

นายเสสินา น่ิมสุวรรณ์ * 

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อสารองค์การ  
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะวิทยาการจัดการ นายสิงห์  สิงห์ขจร * 
นางอารียา จุ้ยจ าลอง * 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นายสิงห์  สิงห์ขจร * 
นางอารียา จุ้ยจ าลอง * 

5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
ฉบับปี พ.ศ.2559 

คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย   
นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์  

นายดรุษ ประดิษฐ์ทรง 
 

น.ส.ปรียาภรณ์ สืบสวัสด์ิ * 
นายดรุษ ประดิษฐ์ทรง* 

น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย 
 

น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 

 

ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

สูงข้ึน 
 

ปรับแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย   
นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์  

นายดรุษ ประดิษฐ์ทรง 
 

น.ส.ปรียาภรณ์  สืบสวัสด์ิ * 
นายดรุษ  ประดิษฐ์ทรง * 
น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย 

 

น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย * 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาการจัดการ นางมรกต ภู่ทอง * 
 

 

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย * 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

 

ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 

น.ส.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย * 
 

 

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย * 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.6 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งท่ี 3/๒๕๖๒  
ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน
ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 2. หลักสูตรท่ีขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง  และกัญชา (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอ เพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19 มีนาคม  
พ.ศ.2563 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี ขอน าเสนอหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้
น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 2/๒๕63 
เมื่อวันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี 
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ความเป็นมา  
 วิทยาลัยการดนตรี ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ี
ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 2/๒๕63 เมื่อวัน
อังคารท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 วิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ความเป็นมา  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 2/๒๕63 
เมื่อวันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 
ข้อ 46 ได้ระบุว่า “ให้ ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าท่ีบัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 
2562  
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 24 ได้ก าหนดหน้าท่ีของ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาต่ออธิการบดีหรือ 
สภามหาวิทยาลัย 
 2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ
ความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติท่ีประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งท่ี 3/2563 
วันอังคารท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 ก าหนดการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย 

ในรัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” 
 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าโครงการ เรื่อง “การขับเคล่ือน 
พระบรมราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันจันทร์ท่ี 23 
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดท าก าหนดการ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม  
พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไว้  
ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในรอบปี พ.ศ.2562 
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2562) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานส านักงานของสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์  โดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 32 วรรคสอง 
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 1048/2563  
เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี ส่ัง ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2563 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มกราคม พ.ศ.2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  มีนาคม พ.ศ.2563 
4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  เมษายน พ.ศ.2563 
5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤษภาคม พ.ศ.2563 
6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มิถุนายน พ.ศ.2563 
7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
8/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  20  สิงหาคม พ.ศ.2563 
9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  กันยายน พ.ศ.2563 

10/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  15  ตุลาคม พ.ศ.2563 
11/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


