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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 21 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
4.6 
4.7 
 
4.8 
 
4.9 
 
4.10 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 
และการด าเนินงานของหน่วยงานนอกโครงสร้าง 
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การขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 3) 
การเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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การขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 3/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2564 และวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2564  
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 

 
4.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 

และการด าเนินงานของหน่วยงานนอกโครงสร้าง 

ความเป็นมา 
 1. งานวินัยและนิติการ ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการประจ าคณะและ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. .... เพื่อให้หน่วยงานนอกกรอบโครงสร้าง มีแนวปฏิบัติในการแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไป  
ในทิศทางเดียวกัน และมีความเหมาะสมในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 21/2563 วันอังคาร
ท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัยทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยน าไปหารือกับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือหน่วยงานก่อน เนื่องจากหน่วยงานท้ัง ๘ หน่วยงานตามร่างข้อบังคับข้างต้น เป็นส่วนงานภายในท่ีจัดต้ังขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จึงชอบด้วยกฎหมาย  
และอาจก าหนดให้มีโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการท่ีแตกต่างกันได้ตามภารกิจและโครงสร้างของ
หน่วยงาน โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ หน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการประจ าคณะ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงาน เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือบัณฑิต
วิทยาลัย แต่หากหน่วยงานใดท่ีมีภารกิจหรือโครงสร้างหน่วยงานไม่แตกต่างกัน และมหาวิทยาลัยต้องการปรับแก้ไข
ให้เหมือนกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ....   
หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์  
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ....  คณะกรรมการก็เห็นควรให้แก้ไข 
เป็นรายฉบับไป 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารท่ี 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงานนอกโครงสร้างท้ัง 6 หน่วยงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 
และการด าเนินงานของหน่วยงานนอกโครงสร้างท้ัง 6 หน่วยงาน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564  
 
 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
วิทยาลัยการดนตรี พ.ศ.2558 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
ส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ.2561 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พ.ศ.2556 
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พ.ศ.2556 
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 3. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 4. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 5. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 6. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 7. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 

 
4.2 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณากรณีผลงานทางวิชาการ 

ที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

ความเป็นมา 
 1. คณาจารย์ จ านวน 3 ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และรองศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
    1.1 อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 .บ ท ค ว า ม วิ จั ย  เรื่ อ ง  An Investigation of Linguistic and Localised 
Features of Thai in English Writing on Facebook Closed Group  
การเผยแพร่  ในวารสาร Advances in Language and Literary Studies, 9(6),                  
1-8.  ซึ่ ง เป็ นวารสารใน ฐานข้อมู ล  ERIC (Education Resources Information 
Center) 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 
2 . ห นั ง สื อ  เ รื่ อ ง  Connecting Glocal Writing :  A Genre-Based and 
Blended Learning Approach to ELF Context   
การเผยแพร่  ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เร่ือง และผลงานหนังสือหรือต ารา 
มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิ จัย  เรื่อ ง An Investigation of Linguistic and Localised Features of 
Thai in English Writing on Facebook Closed Group  ผ่านการประเมินในระดับดี  
ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
2. หนั ง สือ เรื่อ ง Connecting Glocal Writing : A Genre-Based and Blended 
Learning Approach to ELF Context  ผ่านการประเมินในระดับดีมาก  ในเกณฑ์
การตัดสินเสียงข้างมาก 
 

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  
 

  



1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.บทความวิจัย เรื่อง  กระบวนการสื่อสารของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้าง
พลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ 
การเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 4  
วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 
2. หนังสือ เรื่อง สื่อมวลชนอาเซียน 
การเผยแพร่  ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายใต้เงื่อนไขการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงาน 
ทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เร่ือง และผลงานหนังสือหรือต ารา 
มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย เรื่อง กระบวนการส่ือสารของโครงการรณรงค์ขับเคล่ือนการสร้างพลเมือง
เพื่อประเทศไทยท่ีน่าอยู่ ไม่ผ่านการประเมิน ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
2. หนังสือ เรื่อง ส่ือมวลชนอาเซียน ไม่ผ่านการประเมิน ในเกณฑ์การตัดสินเป็น                 
เอกฉันท ์
 

สรุปผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.  
 

 
 1.3 อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(1113) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8 
ที่มีผลต่อการผลิตก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ 
การเผยแพร่  ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 
2561 หน้า 1317 - 1329 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 
2. บทความวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริก
โมดูล 
การเผยแพร่  ในวารสารวิจัย มทร. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 



หน้า 62 - 65 อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 2 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 50 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 2 เร่ือง” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8 ท่ีมี 
ผลต่อการผลิตก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์  ผ่านการประเมินในระดับดี  ในเกณฑ์ 
การตัดสินเสียงข้างมาก 
2. งานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล 
ไม่ผ่านการประเมิน ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
 

สรุปผลการประเมิน ในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ท้ังนี้มี
ผลงานวิจัยจ านวน 1 เรื่องท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสามารถเก็บผลการประเมิน
ดังกล่าวไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งครั้งต่อไปได้ 
  

 
2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564             

วันพุธท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2564 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังกล่าวข้างต้น            
โดยให้น าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 เสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น 

 2.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 14 มกราคม 2564  

 2.3 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ของ ผศ.ดร.สิงห์  สิงห์ ขจร และในระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 

3. สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2564              
ท่ีประชุมให้ความเห็นสอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในข้อ 2.2 และ 2.3 
ดังกล่าวข้างต้น 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ  ก.พ.ว. และ 
สภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 
22 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
 

1) อาจารยเ์ฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ       ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(7104) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 14 มกราคม 2564 

  



  2. พิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์(6105) 
2) อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(1113) 
  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.2 การแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 ข้อ 5.2.3 ผลงานทางวิชาการ...(ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556  
ความน า วรรคท่ี 1 ...ให้ยกเลิกลักษณะคุณภาพ...      

 3. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง    
 4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 
หมวด 3 การขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งต้ัง  
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด
วันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
2. พิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. 

ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว                    
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 

 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 422 514 235 
(45.72 %) 

29 
 (5.64 %) 

2 
(0.39%) 

266 
(51.75%) 

 



       จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.3 การขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้น าหลักสูตรท่ีผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต้ังแต่ปี พ.ศ.2559  
โดยน าเสนอไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อรับทราบ
หลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum 
Online : Checo ต้ังแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา 
 2. มหาวิทยาลัยพบว่ามีหลักสูตรจ านวนหนึ่งท่ีไม่ได้รับการรับทราบ เนื่องจากมีข้อแนะน าให้แก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องการขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. แก้ไขหลักสูตร จ านวน 19 หลักสูตร ให้มีวงเล็บ 4 ปี 
 2. แก้ไขหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ให้ปีอนุมัติหลักสูตรตรงกับปีรับนักศึกษา 
 3. แก้ไขหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ให้ปีอนุมัติหลักสูตรตรงกับปีรับนักศึกษา (เพิ่มเติม) 
 4. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
       จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.4 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติคร้ังที่ 3) 

ความเป็นมา 
 1. สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2562 หมวด 2 ข้อ 14 ให้อธิการบดีจัดท าประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยโดยแยกประเภทงบรายจ่ายตามแผนงาน งาน และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กล่ันกรอง แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณนั้น 
ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
 2. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ.
2564 มีมติมอบหมายให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งท่ี ๓) 
  
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑ หอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ตรวจรับแบบก่อสร้างเรียบร้อย/ 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดต้ัง
คณะกรรมการ และท าเรื่องจ้าง
ก่อสร้าง 

๒ งานปรับปรุงถนนทางเข้าและท่ีจอดรถ ๗,๐๐๐,๐๐๐ งานปรับปรุงถนนทางเข้าและ 
ท่ีจอดรถ อยู่ในระหว่างพิจารณา 
ราคากลาง 

๓ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษา 

อู่ทองทวารวดี ระยะท่ี ๒ 

๒๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
พัฒนาการกิจกรรม ๓ ศูนย์  
ให้มีความพร้อมส าหรับ 
การรายงานผล คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
ระยะท่ี ๒ 

รวม ๒๗,๒๕๐,๐๐๐  

 



การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 
พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมั ติ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประเภทคงคลัง – บ .กศ .  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 3) จ านวน 27,250,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.5 การเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 26 เมษายน 
พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี  333/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่ัง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและ
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.๒๕๖4  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. 
ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 2 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนไม่เกิน  
3 รายช่ือ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี ้
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  พัดเอี่ยม 



 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 333/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและ
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 

 
4.6 การเลือกผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 

ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ตามค าส่ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 334/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
ส่ัง ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 
4 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.๒๕๖4  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
โดยหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. 
ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 3 ราย ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักด์ิ  เขียนวงศ์ 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา จ านวนไม่เกิน 3 
รายช่ือ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี ้
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักด์ิ  เขียนวงศ์ 



 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาพร้อมเอกสารข้อมูลประวัติ
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 334/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งต้ัง 
โดยสภามหาวิทยาลัย 
 6. เอกสารข้อมูลประวัติ และวิสัยทัศน์ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการ
นักศึกษา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการ 
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน 
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 การขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ความเป็นมา 
 1. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และ
บุคลากร กิจกรรม “การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เพื่อด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ด าเนินการวางแผนก าหนดแนวทาง 
การพัฒนา และยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 2) คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ด าเนินการจัดท ารายวิชาศึกษาท่ัวไป
ในกลุ่มวิชา โดยก าหนดช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดกลยุทธ์การสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลในรายวิชา  
 2. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 

 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

๕ กุมภาพันธ์ 2564 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

10 กุมภาพันธ์ 2564 
จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 1/2564
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

15 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดในการก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  

1๖ กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   (๑) อธิการบดีมอบนโยบาย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 
   (2) รองอธิการบดีบรรยาย เรื่อง โครงสร้างและแผนการพัฒนาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
   (3) ส ารวจคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ภายใต้นโยบายการจัดต้ังส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 



วัน เดือน ปี กิจกรรม 
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
ในขั้นต้น 

19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 (1) วิทยากรบรรยาย เรื่องกรอบแนวคิดในการพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปและการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 (2) วิทยากรบรรยาย เรื่องสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในวิชาศึกษาท่ัวไป..
แนวคิด แนวทาง ตัวอย่าง 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อก าหนด
ค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา(ครั้งท่ี 1) 

3 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อ
น าเสนอความคืบหน้าของการด าเนินงาน และก าหนดกลยุทธ์ในการสอน 
และกลยุทธ์ในการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ไว้ในแต่ละรายวิชา (ครั้งท่ี 2) 

๑๑ มีนาคม 2564 
 

จัดส่งข้อมูลรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5)  
ของแต่ละกลุ่มวิชามายังฝ่ายวิชาการ 

๑๖, ๑๗, ๑๙  
มีนาคม 2564 

 

จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 
ครั้งท่ี ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการยกร่างฯ วิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๒7 - ๒8 มีนาคม 
๒๕๖๔ 

จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) 
ครั้งท่ี ๒  

8 เมษายน ๒๕๖๔ 
น าเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5)  
ต่อท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 

22 เมษายน ๒๕๖๔ 
น าเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5)  
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
และให้ความเห็นชอบ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
น าส่งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖5) ท่ีได้รับ    
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไปยังทุกหลักสูตรเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
การด าเนินการ 

ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ด าเนินการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดท าเป็น (ร่าง) หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้น าเข้า 
ท่ีประชุมสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2564 โดยสภาวิชาการ 
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 



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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภาวิชาการ 
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4.9 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่) 
ความเป็นมา 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้ง ท่ี  
๓/๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรน าเสนอเอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นก่อนด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรท่ีขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูล
ตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่) ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้ง ท่ี  
๓/๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรน าเสนอเอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นก่อนด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรท่ีขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่)  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดท าข้อมูลตาม
ประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรก่อนด 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. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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5.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสร็จส้ินแล้ว ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด โดยหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
ข้อ 9 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัดและเสนอต่อผู้ก ากับดูแล
หรือสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 

ความเป็นมา 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
ทางการเงินและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินท่ีแท้จริงได้ หรือแสดงหลักฐานผลต่างของรายการทรัพย์สิน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจึงไม่สามารถตรวจสอบว่าทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่ จึงท าให้มีผลกระทบต่องบฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ งจากการเข้าตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเรื่องทรัพย์สินให้ถูกต้องในปีถัดไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่ังการผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และต้องแล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
   
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคาร 1 ช้ัน 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ของ 
สภามหาวิทยาลัย รวมท้ังศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนนโยบาย  
สู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อก าหนด
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้ างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 
 
การด าเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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5.4 หนังสือแจ้งค าสั่งศาลปกครองสูงสุด  

กรณีคดีพิพาทของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยได้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
และปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดได้ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนี้จนเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาล  
จะพิจารณาพิพากษาหรือท าค าส่ังได้แล้ว จึงมีหมายแจ้งค าส่ังศาลสอบถามมายังมหาวิทยาลัยว่าจะประสงค์ท่ีจะจัด
ให้มีการนั่งพิจารณาคดีหรือไม่ และประสงค์ท่ีจะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์
ยื่นค าแถลงเป็นหนังสือแต่เนื่องจากเลยระยะเวลาในก าหนด 7 วัน มหาวิทยาลัยจึงได้ขอขยายระยะเวลาท าค าแถลง 
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ต่อศาล ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีค าส่ังไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลา 
ท าค าแถลง เนื่องจากไม่มีเหตุให้ขยายได้ ส่วนค าขอการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ศาลจะแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณา  
ให้ทราบต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  22  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กันยายน พ.ศ.2564 

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

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.๒564  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


