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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/๒๕64    2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 13 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
4.5 
 
 
4.6 
 
4.7 
 
4.8 
 
4.9 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การแต่งต้ังกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เพิ่มเติม) 
การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการ 
ท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ (ลับ) 
การขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (ลับ) 
การพิจารณาแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 พ.ศ. .... 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
การพิจารณาผลการประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้ง ท่ี  6/๒๕64  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
4.1 การแต่งต้ังกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เพิม่เติม) 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 ในวัน ท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2563  
ได้พิจารณาตามสาระส าคัญเกี่ยวกับการแต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ดังนี้ 
  1.1 สาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ระบุไว้ดังนี้ 
       ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย 
                                      (3.1) ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
                                      (3.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากร 
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน 
                       1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
ข้อ 6 ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                           จากสาระส าคัญข้างต้น สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งดังกล่าว จึงมี มติแต่งต้ัง 
“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” เพิ่มขึ้นอีก 1 คนตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ เพื่อให้ครบตามจ านวน 
ท่ีระบุไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น  ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ท่ี 23/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันท่ี 14 สิงหาคม  
พ.ศ.2563 
 2. ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ก าหนดให้มี การต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งแต่ละท่านนั้นจ านวน 1 ชุด มีจ านวน 3 - 5 ท่าน ตามแต่กรณี 
พร้อมท้ังก าหนดให้กรรมการ ก.พ.ว. จ านวน 1 ท่าน ท าหน้าท่ีประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
ในแต่ละชุดดังกล่าว จากการด าเนินงาน พบว่า ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านการศึกษาในสาขาวิชา
ต่างๆ มีความหลากหลายอย่างมาก ท้ังในระดับสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา  จึงจ าเป็นต้องมีกรรมการ ก.พ.ว.  
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการศึกษาเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 คน 
   
การด าเนินการ  

1. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งท่ี ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก  



1 คน ด้วยการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ  ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากรายละเอียดใน “บัญชีรายชื่อทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพิ่มเติม 

2. น าเสนอข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมท้ังระบุความเช่ียวชาญท่ีครอบคลุมคณะและ
สาขาวิชาด้านการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม  
สรุปได้ดังนี้   

      
            ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  

กรรมการ 
                      คณุวุฒ ิ   ความเชี่ยวชาญ          ความเชี่ยวชาญ 

 ที่ครอบคลุมคณะ/สาขาวิชา 
ศ. ดร. สุมาลี สังข์ศรี กรรมการ กศ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์) 

ค.ม.(ประชากรศึกษา) 
Cert. in Adult/Non-formal 
PhD. (Non-formal Edu.) 

การจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 
การศึกษานอกระบบ 
 

คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
(ทางด้านการศึกษา) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ทางด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์) 

  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (14) ระบุให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ...เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย  

 2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 6 ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
  

   ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  สังข์ศรี  กรรมการ 
 
 
    
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
4.2 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการ 
ที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ (ลับ) 

ความเป็นมา 
 1. คณาจารย์ จ านวน 2 ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และรองศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
    1.1 อาจารย์จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.งานวิจัย เรื่อง ผลของวัสดุเพาะชนิดต่างๆต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ด                
โคนน้อย Coprinopsis radiate (เป็นผลงานท่ีน าเสนอในการขอก าหนดต าแหน่ง                
ครั้งท่ี 1) 
การเผยแพร่ : วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี, 6(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)  หน้า 100-110  
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 
2. งานวิจัย เรื่อง ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผัก
สลัดเบบี้เรดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ (เป็นผลงานท่ีน าเสนอในการขอ
ก าหนดต าแหน่ง ครั้งท่ี 2) 
การเผยแพร่ : วารสารแก่นเกษตร, 49(4) (กรกฎาคม-สิงหาคม) หน้า 304-311 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 70 

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 ผลของวัสดุเพาะชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ด            
โคนน้ อ ย  Coprinopsis radiate (เป็ นผลงานวิ จัย ท่ี เสนอขอฯ  ในครั้ ง ท่ี  1  )  
ผ่านการประเมิน ในเกณ ฑ์การตัดสิน เสียงข้างมากในระดับ ดี  และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 
2. งานวิจัย เรื่อง ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผัก
สลัดเบบี้ เรดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์  (เป็นผลงานวิจัยท่ี เสนอขอฯ 
ในครั้งท่ี 2) ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมากในระดับดี  
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้งผลงานที่ผ่านการประเมินในการเสนอขอ ฯ คร้ังที่ 
1 และคร้ังที่ 2 สรุปได้ว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับ 
วันแต่งต้ังนั้น เนื่องจากในช่วงส่งผลงานวิจัยเรื่องท่ี 2 ได้จัดส่งเอกสารการเผยแพร่ 
เป็นหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวารสารแก่นเกษตร และต่อมาได้จัดส่ง



วารสารท่ีตีพิมพ์บทความวิจัยฯ มายังงานก าหนดต าแหน่งเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 
2564 จึงให้น าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 
2564 ซึ่งเป็นวันท่ีงานก าหนดต าแหน่งได้รับวารสารท่ีเผยแพร่งานวิจัยเรื่ องท่ี 2 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (0133) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.งานวิจัย เรื่อง  Synthesis, characterization and antibacterial activity of 
BiVO4 microstructure 
การเผยแพร่ : Russian Journal of Physical Chemistry A, 92, p.1036-1040. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 75 
2 . งาน วิจั ย  เรื่ อ ง   BiOX (X =  Cl, Br, and I) nanoplates prepared by 
surfactant-free microwave synthesis and their photocatalytic 
performance  
การเผยแพร่ :  Russian Journal of Physical Chemistry A, 92, p.2289-2295 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 60 
3. งาน วิจั ย  เรื่ อ ง   High UV-visible photocatalytic  activity of Ag3PO4 
dodecahedral particles synthesized by asimple hydrothermal  
method 
การเผยแพร่ :  Materials Letters, 201, p.58-61 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 60 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2561 ภายใต้เงื่อนการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีท่ี 2 (1)  
ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เร่ือง โดยงานวิจัยอย่างน้อย 2 เร่ือง มีคุณภาพดีมาก 
และงานวิจัย 1 เร่ือง มีคุณภาพดี” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิ จัย  เรื่ อง   Synthesis, characterization and antibacterial activity of 
BiVO4 microstructure  ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ โดยมี
เสียงข้างมากในระดับดี 
2 . ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง   BiOX (X =  Cl, Br, and I)  nanoplates prepared by 
surfactant-free microwave synthesis and their photocatalytic performance 
ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ โดยมีเสียงข้างมากในระดับดี 
3 . ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง   High UV-visible photocatalytic  activity of Ag3 PO4 
dodecahedral particles synthesized by asimple hydrothermal method 



ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ โดยมีเสียงข้างมากในระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมิน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การแต่งต้ังตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.
2560 วิธีท่ี 2 (1) ดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
โดยรวมมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

     อนึ่ง ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยท้ัง 3 รายการข้างต้น 
สามารถเก็บไว้เพื่อใช้เป็นผลการพิจารณาร่วมกับผลงานวิชาการต่างๆ ท่ีจะส่งเข้ารับ
การประเมินในครั้งต่อไปได้ตามแต่กรณีเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การประเมินท่ีผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งจะเลือกใช้ในการเสนอครั้งต่อไป 
 

 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564             
วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่าย
เลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 เสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น 

 2.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
              1) อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์  

ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

   2) พิจารณากรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ 
ก.พ.อ. ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (0133) จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ 

3. สภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ ก.พ.ว. และความเห็น
ของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 15 
กรกฎาคม 2564 เพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
 

1) อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141) 
วันท่ี 10 มถิุนายน 2564  

  2. พิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. 
ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย                                  
เอกธรรมทัศน์ 

ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ 
(0133) 

  
 
 
 
 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (6) สภาวิชาการมีอ านาจและ
หน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้อ 5.2 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อ 
สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง    
 3. 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.  ในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ.  

ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว                    
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 52.04 

 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 423 515 237 
(46.02 %) 

28 
 (5.44 %) 

3 
(0.58%) 

268 
(52.04%) 

 

               จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
4.3 การขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 

มีมติไม่อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ ซึ่งภายหลังจากรับทราบ
มติดังกล่าว อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ ได้ยื่นเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

 2. ประกาศ ก.พ .อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 หมวด 3 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
ระบุสาระส าคัญ ดังนี้ 
 “ ข้อ 11 กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนดผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวน 
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าวแต่ละครั้ง  
ให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบมติ 

                เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว 
ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
มีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้ ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นท่ีสุด” 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยน าเอกสารการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ อาจารย์กวินชัย 
ต้องตรงทรัพย์ ดังแนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 7/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม 2564  
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศ ก.พ .อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของอาจารย์กวินชัย  
ต้องตรงทรัพย ์
 2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
4.4 การพิจารณาแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2564  
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และ (ร่าง) โครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.
2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือ นางจ านงค์  ตรีนุมิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง 
นักวิจัย ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัย  
มีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าท่ี ดังนี้ (9) แต่งต้ัง
และถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้า  
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี เรียกช่ืออย่างอื่น ท่ีมี ฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการได้น าประวัติผู้ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 7/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติการแต่งต้ัง นางจ านงค์  ตรีนุมิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง 
นักวิจัย ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบอธิการบดีด าเนินการแต่งต้ัง
ตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  

ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพฒันาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้ จัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียม
พิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 พ.ศ. .... 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุง
คณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บ 
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและ 

การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 
21 เมษายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2564 มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบหมายอาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายพิสิฐ   
วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเข้า  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมแนบข้อบังคับฯฉบับเดิม และเน้นจุดท่ีปรับแก้ไขให้ชัดเจน 
 4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....  โดยมอบ นายพิสิฐ   
วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลด าเนินการศึกษาข้อมูล ประสานหน่วยงานเพื่อด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... พร้อมตารางเปรียบเทียบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งท่ี 7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1.  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.7 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) 
 

ความเป็นมา 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ได้มี
ข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรท่ีขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดท าข้อมูลตามประเด็น
ส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม 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. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(หลักสูตรใหม่) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบั ติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10.  
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

 4. คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2560  

 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ต่อสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรายละเอียดของ
หลักสูตร และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ 
ธุรกิจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิทยาการ 
จัดการ 

นางพรรณา ศรสงคราม *  
 

 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรอื่น 

 

นายสรสินธุ์ ฉายสินสอน *  
 

 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิทยาการ 
จัดการ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ เลือกรูปแบบของหลักสูตรไม่ตรง 
กับโครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

ครุศาสตร์ จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ปีละ 30 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2566 

ปรับแก้ไขแผนการรับนักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 

5 ปี 

จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ปีละ 35 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2566 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
4.9 การพิจารณาผลการประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าส่ังท่ี ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อท าหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
๓. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 
๔. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต

ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น  
ตามความในข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง 

๕. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น 
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกด้วย 
 
การด าเนินการ 

 กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี ๑๔๙๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจ าแนกคณะอนุกรรมการฯ 
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

3.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  มีหน้าท่ีจัดท า
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม  
ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นตามความในกฎกระทรวงข้อ ๑๓ รวมถึงจัดท า



ข้อเสนอโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

3.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าท่ี
รวบรวมข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS-Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System) ท่ี เป็น ส่วนหนึ่ งของการพ ลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย 
(Reinventing University) รวมถึงรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวช้ี วัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มต่อคณะผู้บริหาร  
สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. คู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
๑. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. หากท่ีประชุมเห็นชอบแล้วจะด าเนินการน าส่งข้อมูลเข้าระบบประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด

ศักยภาพองค์กรและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะ
กลุ่ม (UCLAS) ไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนต่อไป (สป.อว. ก าหนดให้น าส่งภายในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๓. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
  

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 
5.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  

และก าหนดการด าเนินงาน 
 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการ และกองนโยบายและแผนได้น าเสนอ (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขออนุมัติเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้  
ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการ และกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตน าเรียนค าส่ังและก าหนดการ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ค าส่ังสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 25/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
ลงวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

2. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 1493/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

3. ก าหนดการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2564 

 
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 8/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.๒564 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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