
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันพฤหัสบดทีี่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63   

เวลา 13.3๐ น. 
  ณ ห้องประชุม ชั้น 13 

 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 



ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕63   

 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

.......................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/๒๕63   2 
ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 
 
 
3.2 

เร่ืองสืบเนือ่ง 
การอนุมัติผลการด าเนินการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีในการอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ 
การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในกรณีผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
การแก้ไขหลักสูตรท่ีขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

19 
 
 

19 
35 

ระเบียบวาระที่ 4 
4.1 
 
 
4.2 
 
4.3 
4.4 
 
4.5 
 
4.6 
 
 
4.7 
 
4.8 
 
4.9 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงินงบประมาณรายได้ เพื่อรองรับมาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง 
ขออนุมัติเงินคงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งท่ี 3) 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลมหาวิทยาลัย 
การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณา 
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ 
ก.พ.อ. 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การเสนอแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
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ระเบียบวาระที่ 5 
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การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การส ารวจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 3/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
19 มีนาคม พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
3.1 การอนุมัติผลการด าเนินการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีในการอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ 

การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และในกรณีผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 

 
ความเป็นมา 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 มีมติให้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ด าเนินการ เพิ่มเติมเฉพาะกรณีตามท่ี สกอ.ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ท่ีด าเนินการอยู่ในช่วงเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึงวันท่ี 22 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (3.1) ท่ีก าหนดว่า 
“ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  ต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์” โดยให้ด าเนินการเป็นการเฉพาะกรณีของแต่ละบุคคล ดังนี้ 
 1) การแต่งต้ังอนุกรรมการประเมินการสอนฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดิม 
(แต่งต้ังอนุกรรมการชุดเดิมและไม่ต้องประเมินการสอนอีกครั้ง) 
  2) การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ 
ในวันเดิม (แต่งต้ังกรรมการชุดเดิม และไม่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการอีกครั้ง) 
 3) การพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ(โดยใช้ผลการประเมินเดิม) 
 4) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่องเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
 5) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
 
การด าเนินการ 

1. ก.พ.ว. ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 23 มีนาคม 2563 ได้พิจารณา
ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกรณีส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีขั้นตอนอยู่  
ในระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 22 เมษายน 2562 ตามท่ีสกอ. ให้ค าแนะน าแล้ว และได้น าเสนอ 
สภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 16 เมษายน 2563 

 2. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน. . .ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 . . .ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้
อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง. . . ประกาศ 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 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา ดังนี้



1. อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2  ราย ดังนี้ 
 

 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติต าแหน่ง (เดิม) 

 
วันอนุมัติต าแหน่ง 

๑ รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล สาขาวิชาการศึกษา(6501) ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   

ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๒ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา(6501               
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(650107) 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 18 เมษายน 2562 

21 สิงหาคม 2561 

 
 2. อนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

 

 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง(เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๑ ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ สาขาวิชาการศึกษา(6501)                
อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
(650102) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม2562 

2 พฤษภาคม 2562 

๒ ผศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล สาขาวิชาภาษาไทย(7101) 

 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม2562 

31 ตุลาคม 2561 

๓ ผศ.ชนินทร์ มณีด า สาขาวิชากฎหมายมหาชน
(6702) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม2562 

31 ตุลาคม 2561 

๔ ผศ.สายัณ พุทธลา สาขาวิชาฟิสิกส์(0151) ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 5 กันยายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

18 มิถุนายน 2562 

 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น(เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง(เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๕ ผศ.ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(3501) 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562   

30 ตุลาคม 2561 

๖ ผศ.ดร.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์(6105) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

26 ตุลาคม 2561 

๗ ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน(650107) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

26 ตุลาคม 2561 

 
   3. อนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 83 ราย ดังนี้ 
 

 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น(เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง(เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๑ อาจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ        
(1109) 

ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 5 กันยายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

16พฤศจิกายน 2561 

๒ อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา 
 

 

สาขาวิชาภาษาไทย(7101)               
อนุสาขาวิชาการศึกษาภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์(710101) 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 
2562 

19 มีนาคม 2562 

 

 
 
 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น(เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง(เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๓ อาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1806) 

ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 5 กันยายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

12พฤศจิกายน 2561 

๔ อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี สาขาวิชาการศึกษา(6501)                อนุ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา                    
(650176) 

ครั้งที่ 10/2562  
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 

วิสามัญครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

24 เมษายน 2562 

๕ อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 

 

ครั้งที่ 2/2563  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

ครั้งที่ 2/2563  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2563 

7 ตุลาคม 2562 

๖ อาจารย์กรองทอง หีบโคกสงู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) 

 

ครั้งที่ 11/2562  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

25 มีนาคม 2562 

๗ อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 

สาขาวิชาการศึกษา(6501)                      
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(650107) 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

31 ตุลาคม 2561 

๘ อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์  
บางเขียว 

สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(650107)   

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

31 ตุลาคม 2561 

๙ อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(650165) 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

 
 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง(เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๑๐ อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา สาขาวิชาการศึกษา(6501)               อนุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(650165) 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๑๑ อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธ์ุชาตรี สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(650165) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

1 กรกฎาคม 2562 

๑๒ อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาการวิจัย 
ทางการศึกษา(650102) 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๑๓ อาจารย์พีรนันท์ จันทมาศ สาขาวิชาทัศนศิลป์(8101)  
อนุสาขาวิชาจิตรกรรม
(810101) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

22 ตุลาคม 2561   

๑๔ อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคลา้ สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(650161) 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562   

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๑๕ อาจารย์ชลีกาญจน์  
จันทจ ารัสรัตน์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๑๖ อาจารย์สายสุนีย์ อุลิศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ประชุมครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๑๗ อาจารย์อรุณวรรณ ชสูังกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104) ครั้งที่ 11/2562  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

16 สิงหาคม 2562 

 
 



 
 

ล าดับที่ 
 

ช่ือ-สกุล 
 

สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 
สภาวิชาการ 

ให้ความเห็น (เดิม) 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 
 

วันอนุมัติแต่งต้ัง 
๑๘ อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก สาขาวิชาภาษาเขมร(7102) ครั้งที่ 9/2562  

วันที่ 5 กันยายน 2562 
วิสามัญครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

31 ตุลาคม 2561 

๑๙ อาจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา สาขาวิชาภาษาไทย(7101) ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

22 ตุลาคม 2561 

๒๐ อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์  
ณ อยุธยา 

สาขาวิชาภาษาไทย(7101) ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๒๑ อาจารย์ ดร.ทชชยา  
วนนะบวรเดชน์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(6102) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๒๒ อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ โตประส ี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(6102) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๒๓ อาจารย์อารี รุ่งแสง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(6102)   

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๒๔ อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  
โรจนปุณยา 

สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา
(650141) 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๒๕ อาจารย์อนุชัย ถนอมสินรัตน์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์(6111) ครั้งที่ 11/2562  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๒๖ อาจารย์อังค์วรา ศรศลิป ์ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(5301) 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

29 ตุลาคม 2561 

 
 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๒๗ อาจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104) ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 5 กันยายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๒๘ อาจารย์มนพัทธ์ พวงขุนเทียน สาขาวิชาทัศนศิลป์(8101) ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

26 ตุลาคม 2561 

๒๙ อาจารย์ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๓๐ อาจารย์ชาญฤทธ์ิ เริงรณอาษา สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๓๑ อาจารย์สมภาศ สุขชนะ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๓๒ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๓๓ อาจารย์ณัฐพล  เฟ่ืองอักษร สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
อนุสาขาวิชาดนตรีสากล
(810303) 

ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 5 กันยายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๓๔ อาจารย์ธีรวัฒน์   
รัตนประภาเมธีรัฐ 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ตะวันตก(810303) 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๓๕ อาจารย์สุธี  จันทร์ศร ี สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

15 มกราคม 2562 

 

 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๓๖ อาจารย์สุรพงษ์  บ้านไกรทอง สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
(810302) 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๓๗ อาจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๓๘ อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
(810302) 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๓๙ อาจารย์อารยา  วาตะ สาขาวิชาทัศนศิลป์(8101)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
(810110)   

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๔๐ อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย สาขาวิชาออกแบบ 
อุตสาหกรรมศลิป์ (8502)  
อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(850201) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๔๑ อาจารย์ภาษิต  ทินนาม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(1109) 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

31 ตุลาคม 2561 

๔๒ อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ ทองสิน สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(650176)   

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๔๓ อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(0183) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562 
 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 
 

      



ล าดับที่ ช่ือ-สกุล สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๔๔ อาจารย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(0183) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๔๕ อาจารย์สุวภัทร ต้ังผลพูล สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
(1807)  
อนุสาขาวิชาการจัดการ 
และโลจิสติกส์(180702) 

ครั้งที่ 12/2562  
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

ครั้งที่ 12/2562  
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

13 กันยายน 2562 

๔๖ อาจารย์อังคณา  จรรยาอดิศัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(0112) 

ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 9 มกราคม 2563 

ครั้งที่ 1/2563  
วันที่ 16 มกราคม 2563 

22 ตุลาคม 2561 

๔๗ อาจารย์ ดร.อมลณัฐ  
โชติกิจนุสรณ ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1806) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

23 มีนาคม 2562   

๔๘ อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1806) 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๔๙ อาจารย์ดุษฏี เทิดบารมี สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(650145) 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๕๐ อาจารย์นฤวรรณ  
ภัทรพงศ์ดิลก 

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์(0131) ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

1 เมษายน 2562 

๕๑ อาจารย์ณัฏฐกิตต์ิ   
เหมทานนท์ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(9156) ครั้งที่ 12/2562  
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 

ครั้งที่ 12/2562  
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๕๒ อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) ครั้งที่ 11/2562  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

26 ตุลาคม 2561 

 

 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๕๓ อาจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสด์ิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(6105) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

25 ตุลาคม 2561 

๕๔ อาจารย์วิรัชต์  แสงดาวฉาย สาขาวิชานิเทศศาสตร์(6105) ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

26 ตุลาคม 2561 

๕๕ อาจารย์ภัทิรา  มาศมาลัย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(6802) 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

18 ตุลาคม 2561 

๕๖ อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 6/2562 
 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๕๗ ว่าท่ีร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) ครั้งที่ 11/2562  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

วิสามัญครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

24 ตุลาคม 2561 

๕๘ อาจารย์สุพรรณิการ์  ชาค ารุณ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม(9151) 

ครั้งที่ 7/2562 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

24 ตุลาคม 2561 

๕๙ อาจารย์วรรณลักษณ์   
อินทร์จันทร์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์(6105) 
อนุสาขาวิชาภาพยนตร์
(610505) 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ครั้งที่ 7/2562  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

29 ตุลาคม 2561 

๖๐ อาจารย์ ดร.รวยทรัพย์   
เดชชัยศร ี

สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(650146) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม2562   

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๖๑ อาจารย์เอกราช   
วรสมุทรปราการ 

สาขาวิชาทัศนศิลป์(8101) ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562   

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

30 ตุลาคม 2561 

๖๒ อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา(0141) ครั้งที่ 12/2561  
วันที่ 6 ธันวาคม 2561   

ครั้งที่ 12/2561  
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

10 กรกฎาคม 2561 

 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

6๓ อาจารย์ ดร.อุมาลี  นามดวง สาขาวิชาเคมีอินทรีย์(0131) ครั้งที่ 12/2561  
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

ครั้งที่ 12/2561  
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

10 กรกฎาคม 2561 

๖๔ อาจารย์วิมลพรรณ  ปานช่วย สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ(6708) ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 10 มกราคม 2562 

ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 24 มกราคม 2562 

6 กันยายน 2561 

๖๕ อาจารย์จีระพันธ์  อ่อนเถ่ือน สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

13 กันยายน 2561 

๖๖ อาจารย์ ดร.มงคล   
สมกิตติกานนท์ 

สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา
(650141) 

ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   

ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

11 กันยายน 2561 

๖๗ อาจารย์สายฝน  ทรงเสี่ยงไชย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104) ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   

ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

13 กันยายน 2561 

๖๘ อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาการแนะแนวและให้
ค าปรึกษา(650105) 

ครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 7 มีนาคม2562   

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

25 กันยายน 2561 

๖๙ อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน สาขาวิชาอณูชีววิทยา (2103) ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

29 สิงหาคม 2561 

70 อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร สาขาวิชาฟิสิกส์(0151) ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม2562   

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

23 สิงหาคม 2561 

71 อาจารย์พรชัย พรหฤทัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(1113) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

14 มิถุนายน 2561 

 
 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

72 อาจารย์พีรวัจน์  มีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(1113) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม2562   

ครั้งที่ 3/2562  

วันที่ 21 มีนาคม 2562 

11 พฤษภาคม 2561 

73 อาจารย์ ดร.กรกฎ  
เพ็ชร์หัสณะโยธิน 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(1101) 
อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(110103) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม2562   

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

23 สิงหาคม 2561 

74 อาจารย์ ดร.ธนภัทร  
เตชาภิรมณ์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(0112) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

18 ธันวาคม 2561 

75 อาจารย์อังคาร  
ปริญญาชัยศักด์ิ 

สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(650145) 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 21 มีนาคม 2562 

7 สิงหาคม 2561 

76 อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน สาขาวิชาชีววิทยา (0141) ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม2562   

ครั้งที่ 3/2562  
วันที่ 7 มีนาคม2562   

14 กันยายน 2561 

77 อาจารย์กชกร  ชิตท้วม สาขาวิชานาฎศิลป์(8104)  
อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
(810403) 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562   

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

28 สิงหาคม 2561 

78 อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์   
แก้ววิเชียร 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา(2102) ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562   

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

6 มิถุนายน 2561 

79 อาจารย์ทิพย์วรรณ   
หงกะเชิญ 

สาขาวิชาฟิสิกส์(0151) ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562   

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

28 กันยายน  2561 

 

 
 



 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ-สกุล 

 
สาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

สภาวิชาการ 
ให้ความเห็น (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติแต่งต้ัง (เดิม) 

 
วันอนุมัติแต่งต้ัง 

๘๐ อาจารย์สุเมธ  พัดเอ่ียม สาขาวิชาทัศนศิลป์(8101) 
 อนุสาขาวิชาจิตรกรรม
(810101) 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 4/2562 
 วันที่ 18 เมษายน 2562 

25 กรกฎาคม 2561 

๘๑ อาจารย์ ดร.พนัง  ปานช่วย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

9 สิงหาคม 2561 

๘๒ อาจารย์พนัส  ต้องการพานิช สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 4 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

20 กันยายน 2561 

๘๓ อาจารย์สุขนิษฐ์  สะสมสิน สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ตะวันตก(810303) 

ครั้งที่ 4/2562 
 วันที่ 4 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 18 เมษายน 2562 

12 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 



 4.  พิจารณากรณีการไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐  ดังนี้ 
  4.1 ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  ได้แก่ 
  

4.1.1  ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 

4.1.2  ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 

    4.2 ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย ได้แก่ 
 

4.2.1 อาจารย์กอบกุล ชินชัยภูมิ เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาการศึกษา(6501)                 
อนุสาขาวิชาพลศึกษา(650149) 

4.2.2 อาจารย์จักฤษ พนาลี เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาออกแบบตกแต่ง(8504)  
อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน(850403) 

4.๒.3 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาการศึกษา(6501)                
อนุสาขาวิชาพลศึกษา(650149) 

4.๒.4 อาจารย์พิพิธพร อินพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(7104) 

4.๒.5 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) 

4.๒.6 อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(6802) 

4.๒.7 อาจารย์นพณัช  พวงมาลี เสนอขอก าหนดต าแหน่งในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
(1807) 

 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  , (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551  ,(ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2555  ,(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10)พ.ศ.2556 

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560   

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 

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

 
  



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
2. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย 

 3.  อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๘3 ราย 
                        4.  พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ในระดับ 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย 
  

       จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
3.2 การแก้ไขหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 
มีนาคม พ .ศ. 2563 วิทยาลัยการดนตรี  ได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ  
(1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (2) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภายหลังจากการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ โดยให้น าข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขก่อนด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 
 
การด าเนินการ 

วิทยาลัยการดนตรี ได้ปรับแก้ไขหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวิทยาลัยการดนตรีได้จัดท าตารางรายละเอียดการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยของหลักสูตรดังกล่าวทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อน าเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
4.1 ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงินงบประมาณรายได้ เพื่อรองรับมาตรการ 

ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ความเป็นมา 
 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 
(Coronavirus Disease (COVID - 19)) โดยในประกาศฯ ข้อ 2 ระบุว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ีจะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน 20% ให้แก่นักศึกษา และมอบหมายกองคลัง 
และกองนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา 
และจัดท าตารางรายช่ือนักศึกษาท่ีแจ้งความจ านงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยจ าแนกตามสาขาวิชา 
 3. การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งท่ี 5/2563  
วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์)  
ภาคเรียนท่ี 2/2562 และเห็นควรให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์) ภาคเรียนท่ี 3/2562  
ส่วนภาคเรียนท่ี 1/2563 เห็นควรให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าเรียนใหม่ รหัส 63 เพื่อมิให้ส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณและแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยประมาณการรายรับท่ีคาด
ว่าจะลดลง 25 ล้านบาท (ส าหรับการคืนและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ภาคเรียน) 
                   ๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา  ๑๘ (11) ระบุอ านาจและหน้าท่ีของ 
สภามหาวิทยาลัย ให้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้สรุปยอดการคืนเงิน 20% ของค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียม
พัฒนาสาขาวิชา เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติการปรับแผนการใช้เงินงบประมาณรายได้ เพื่อรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
จากกรณีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน  
(20 เปอร์เซ็นต์) ในภาคเรียนท่ี 2/2562 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์) ภาคเรียนท่ี 
3/2562 และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าเรียนใหม่ รหัส 63  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
              
             
             
             
             
              
             
             
             
             
              
             
             
             
             
              
             
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
4.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เมื่อวันอังคารท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 และวิพากษ์ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 
ด้วยรูปแบบวิดีโอและเอกสารหรือแบบออนไลน์ (เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคไวรัส 
COVID-19) ในช่วงเวลาวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้ร่วมกันจัดท าแผนได้ 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อเสนอแนะ 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 
– 2568) ฉบับปรับปรุง 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (1) ระบุว่า สภามหาวิทยาลัย  
มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและอนุมั ติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 
2568) ฉบับปรับปรุง 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.3 ขออนุมัติเงินคงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คร้ังที่ 3) 

 
ความเป็นมา 
                  ๑. สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย 
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้
ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว 
         ๒. ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการปรับปรุงห้อง
ประชุม อาคาร 12 ช้ัน 1 เป็นจ านวน 4,034,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 
 ๓. ท่ีประชุมคณะผู้บริหาร อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีในคราวประชุม ครั้งท่ี 
5/2562 วันศุกร์ท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2562 และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งท่ี 
3/2563 วันอังคารท่ี 14 เมษายน พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของส านักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศท่ีขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวนรวม 4,034,000 บาท  
         4. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้เสนอเรื่องเพื่อขอปรับแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินคงเหลือเดิม เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 28,445,800 บาท และขอรับการจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – 
บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม จ านวนรวม 18,656,500 บาท  เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดีแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 5. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 9 
เมษายน พ.ศ.2563 และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 
เมษายน พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีท่ีขอรับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม จ านวนรวม 18,656,500 
บาท และเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนและขยายเวลาโดยใช้วงเงินคงเหลือเดิมเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 28,445,800 บาท  
 6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (11) ระบุอ านาจและหน้าท่ีของ 
สภามหาวิทยาลัย ใหอ้นุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 
การด าเนินการ 
             กองนโยบายและแผนเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติเงินคงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ครั้งท่ี 3) เพื่อด าเนินงานในส่วนของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จ านวน 4,034,000 บาท และศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ านวน 18,656,500 บาท รวมจ านวนท้ังส้ิน 22,690,500 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสน
เก้าหมื่นห้าร้อยบาท)  และขออนุมัติการปรับแผนการด าเนินงานและขยายระยะเวลาการด าเนินงานของศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี จากวงเงินคงเหลือเดิม เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



จ านวน 28,445,800 บาท (ยี่สิบแปดล้านส่ีแสนส่ีหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท) เพื่อน าเข้าพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
                   ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวนรวม 22,690,500 บาท (ยี่สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาท) 
 2. อนุมัติการขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานและขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงิน
คงเหลือเดิม เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 28,445,800 บาท  
(ยี่สิบแปดล้านส่ีแสนส่ีหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท) 
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4.4 (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  ท้ังในข้อบังคับฯ ฉบับท่ี 1    และฉบับ
ท่ี 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) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) โดยมอบหมายให้งานวินัยและ 
นิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดต่างๆของ (ร่าง) ข้อบังคับฯให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการก่อนน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 4. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติให้ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ในรายละเอียด
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 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 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 
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4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัย โดยงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้
ยกเลิกข้อบังคับฯเดิม ท้ังหมด 2 ฉบับ และแก้ไขในเรื่องระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการฯ และ
อ านาจหน้าท่ีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2563  
มีมติให้ถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ท่ี  3/2563  
วันอังคารท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ในเรื่องอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย และเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  
7 พฤษภาคม 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 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 
4.6 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผล                             

การประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

ความเป็นมา 
  1. คณาจารย์ จ านวน 7 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ในระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดังนี้ 
  1.1 การขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์เดิม (พ.ศ.2550) ประกอบด้วย 
   1.1.1 ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ 
เฟื่องฟู  (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์   
   1.1.2 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ (1) อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์  
(2) อาจารย์วรินทร นวลทิม (3) อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสด์ิ  
  1.2 การขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ (พ.ศ.2560) จ านวน 1 รายคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุริยา พันธ์โกศล 
 2. อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้เสนอขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับ 
รองศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์เดิม(พ.ศ.2550)คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ เหล่าวานิช 
 
การด าเนินการ 

 1. ในกรณีของ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศม์ิ เฟื่องฟู  (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์  (4) อาจารย์ศุภปรัช สันติ
ธรรมารักษ์  (5) อาจารย์วรินทร นวลทิม (6) อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสด์ิ  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 
ระบุเกี่ยวกับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  ,(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 
ระบุเกี่ยวกับประเภทของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์,(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 และข้อ 3 
ระบุเกี่ยวกับประเภทและคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์,(ฉบับท่ี 
10)พ.ศ.2556  ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับประเภทและคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งต้ัง   
     ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาวิชาการ
ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 16 เมษายน 2563 

 2. ในกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุ ริยา พันธ์โกศล คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ ง 

ทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16  การก าหนด  

วันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
                         ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาวิชาการ
ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 16 เมษายน 2563 
 3. ในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ 
เหล่าวานิช  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระ  ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 หมวด 3 การอุทธรณ์ ข้อ 11/1 (1) . . .คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าช้ีแจงโต้แย้งนั้น  
      ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาวิชาการ
ครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 16 เมษายน 2563 

4. 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 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 . . .ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง 

. . . และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 . . .ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 

ให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง. . .โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

 

4.1  อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 

4.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์   
         เฟื่องฟู 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (0104) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม  2561 

4.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา   
         พันธ์โกศล 

เสนอขอก าหนดต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน (1803) ต้ังแต่วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 

4.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา   
         พงศ์พัฒนโยธิน 

เสนอขอก าหนดต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์(6301) ต้ังแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 

 
 

 4.2  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้  
  

1) อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา                 
ดุริยางคศิลป์(8103) ต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม  2562 

 



  4.3 พิจารณากรณีการไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ ในประกาศ ก.พ.อ .  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 รายและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 
4.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์   
         นาถรังสรรค์ 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา                 
เทคโนโลยีการจัดการ(1807) 

4.3.2 อาจารย์วรินทร  นวลทิม  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(1115) 

4.3.3 อาจารย์ ดร.อโนทัย  แทนสวัสด์ิ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
การศึกษา(6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา               
(650165) 

 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณา              
             ผลการประเมินฯ นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์                  
             ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอ 

             ขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

  4.4  พิจารณากรณีผลการทบทวนการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน  
1 ราย ดังนี้ 
 
4.4.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  
          เหล่าวานิช 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา               
ดุริยางคศิลป์(8103) 

 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2551 ,(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2555  ,(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10)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 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   

 
 
 



 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
1. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    

จ านวน 3 ราย  
2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
3. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ฯ ในระดับ 

รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
4. พิจารณาผลการทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในระดับ 

รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
 

               ท้ั งนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิ จารณาอนุมั ติ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์  จ านวน  3 ราย และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 รายดังกล่าว จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 264 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52.38  ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 405 504 234 
(46.43 %) 

30 
(5.95 %) 

264 
(52.38%) 

 

    จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10.  
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี  
พ.ศ.2562 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน  
พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร 

ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมคร้ังที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นายวรรณรุจ มณีอินทร์* ลาออกจากการเป็นอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัย 

นายชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน* 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)         
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นายสุริยา อติวิทยาภรณ์* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

นายพิเชฐ  มีมะแม* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 การเสนอแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. สืบเนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันท่ี 20 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ท่ี 799/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ส่ัง ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาผู้มีความเหมาะสม 
ในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเสนออธิการบดี
พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป 
 2. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ในข้อ 13       
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 799/2563 ได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ ดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563 
  1.2. ประกาศฯ เรื่อง “รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563 
  1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 
 2. ด าเนินการตามประกาศฯ ในข้อท่ี 1 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ ในระหว่างวันท่ี 5 – 1- มีนาคม 2563 ตามแบบการเสนอช่ือ  
ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 1 ราย คือ 
   1) อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์และ
บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 



  2.4 การหยั่งเสียงโดยอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  2.5 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง  
จากคณะกรรมการสรรหาฯ ปรากฏว่า ผู้ท่ีได้รับการกล่ันกรองฯ คือ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ทวีศักด์ิ จงประดับเกียรติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
ความเป็นมา 
              ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อเนื่อง
ทุกปี โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าข้อมูลหลักสูตรและหน่วยงานท่ีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์ประเมินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 และได้ผ่านมติเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 
2/2563 วันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานต่างๆท่ีจะเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 
 1) ระดับหลักสูตร จ านวน 84 หลักสูตร (เข้ารับการประเมินระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2563) 
 2) ระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 7 หน่วยงาน (เข้ารับการประเมินระหว่างวันท่ี 3 – 
21 สิงหาคม 2563) 
 3) ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวน 19 หน่วยงาน (เข้ารับการประเมิน
ระหว่างวันท่ี 3 – 21 สิงหาคม 2563) 
 4) ระดับสถาบัน จ านวน 1 สถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) (เข้ารับการประเมิน 
เดือนตุลาคม 2563)  
             ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรท่ีสังกัดได้ขอ 
เพิ่มช่ือในระบบฐานข้อมูลท่ีสังกัดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 และผ่านมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 
มีนาคม พ.ศ.2563 
  
การด าเนินการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าเสนอข้อมูลการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และการขอเพิ่มช่ือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
และหลักสูตรท่ีสังกัดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน และระดับสถาบัน  



 2. เห็นชอบ การเพิ่มช่ือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และ
หลักสูตรท่ีสังกัด ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจ าปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณฯ ตามท่ี ครม. เห็นชอบและให้หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียด 
วงเงินปรับลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณเหลือจ่าย ณ วันท่ี 7 เมษายน 2563 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้
ความเห็นชอบส่งส านักงบประมาณในวันท่ี 10 เมษายน 2563 
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานประมาณ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งสรุปงบประมาณเพื่ อจัดท า  
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัย น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ขยายวงกว้างขึ้นท่ัวโลกและมีจ านวนผู้ติดเช้ือสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
บุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด อว. จึงเห็นควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือบุคลาการ นักศึกษา และ
ชุมชนสังคม ดังนี้ 
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
 1. การคืนเงินบางส่วน ได้แก่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา 
 2. การเพิ่มระยะเวลาการผ่อนผัน การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา 
 3. การยกเว้นค่าปรับการคืนหนังสือล่าช้าจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การให้บริการและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 5. การให้บริการ ยื่นค าร้องเอกสารต่างๆ ทางออนไลน์ 
 6. การปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7. การควบคุมดูแลสุขอนามัย คัดกรอง นักศึกษาต่างชาติ 
 8. การจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานท่ีหอพัก/บ้าน 
 9. การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 10. การจัดกองทุน BSRU สู้ภัย COVID – 19 ส าหรับนักศึกษา 
 11. การปรับรูปแบบการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 
การให้ความช่วยเหลือบุคลากร 
 1. การท าประกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทุกคน โดยกรมธรรม์ของบริษัททิพยประกนัภัย  
 2. การฉีดพ่นเช้ือโรคตามห้องเรียนและอาคารต่างๆ 
 3. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานช่วง COVID – 19  
 4. การจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
 5. การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการกองทุนสู้ภัย COVID – 19 
 6. การบริการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 
การให้ความช่วยเหลือชุมชนสังคม 



 1. การให้บริการและแจกเจลล้างมือแก่ชุมชน 
 2. การจัดท าส่ือให้ความรู้ด้านการป้องกันโควิค – 19 แก่ชุมชน 
 3. การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกชุมชน 
 4. การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล การควบคุมโรค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และฝ่ายอนามัยของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลอาการทุกวัน 
 5. การยกเว้นค่าเช่าพื้นท่ีร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 6. การจัดท าและแจกเฟสชิลด์ (Face shield) 
 7. การจัดโครงการ “แบ่งปันความอิ่มสู่พี่น้องจากเราชาวบ้านสมเด็จ” 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 การส ารวจการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID -19 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย จัดท ารายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 จัดส่งมายังฝ่ายวิชาการเพื่อสรุปข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 หน่วยงานต่างๆ ได้จัดท ารายงานรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
เช้ือไวรัส COVID -19 และฝ่ายวิชาการได้น ามาประมวลผลเพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 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 31 มีนาคม 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 
2562  
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 
2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.5 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 4/2563 
วันพุธท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2563 

 
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    7  พฤษภาคม 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 5/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


