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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  10/๒๕64  
เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
 1. ด้วยอาจารย์จักฤษณ์ พนาลี อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและ
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

  

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (8504) อนุสาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน (850401) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1. งานวิจัย เรื่อง การออกแบบกระเป๋าสะพายจากต้นธูปฤาษี  กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มหัตถกรรมจักสานธูปฤาษี ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี  
การเผยแพร่ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 
ISSN 1906-5337 (Print). ISSN 2672-9539 (online).ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม -
มิถุนายน 2563. หน้า 1-11. (TCI กลุ่ม 1) 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 90 
2. งานวิจัย เรื่อง COCONUT FIBRES WITH DECORATIVE FURNITURE.      
การเผยแพร่ : Proceedings of ISER International Conference. Osaka Japan. 
27th - 28th May 2019. pp 4-6. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 100 
3. หนังสือ เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายใน 
การเผยแพร่: ด้วยการจัดพิมพ์ โดยบริษัท เอ เอ็ม ดีโมทีฟ จ ากัด .พิมพ์ครั้งท่ี 1 .
จ านวน 200 เล่ม 327 หน้า. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 100 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) 
ภายใต้เงื่อนไขการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงาน              
ทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
      “ผลงานวิจัย ระดับดี จ านวน 1 เร่ือง และต าราหรือหนังสือ ระดับดี  
จ านวน 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย เรื่อง การออกแบบกระเป๋าสะพายจากต้นธูปฤาษีกรณีศึกษา  
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมจักสานธูปฤาษี ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี มีผลการประเมินระดับดี               
2. งานวิจัย เรื่อง COCONUT FIBRES WITH DECORATIVE FURNITURE.   
มีผลการประเมินระดับดี               
3. หนังสือ เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายใน 
มีผลการประเมินระดับดี 



 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันท่ีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 

 
2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี10/2564             

วันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง
ตามล าดับ  

3. ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 1/2564 วันท่ี 4
พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมให้ความเห็นสอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุ การ  ก .พ .ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิ จารณาตามมติของ  ก .พ .ว .                 
และความเห็นของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
11/2564 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564   เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

 

1) อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง 
(8504) อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (850401) 
ท้ังนี้ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 

    
 เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค 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 ดังกล่าวข้างต้น 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

          ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว                    
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 52.52 

 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

89 425 514 240 
(46.69 %) 

27 
 (5.25 %) 

3 
(0.58%) 

270 
(52.52%) 

 

               จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
4.2 การขออนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ 

ความเป็นมา 
 ด้วยนายศุนัย  วิลาสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะได้ขอรับ
การประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 การด าเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มีข้ันตอนการท างานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้รับการประเมิน 
  ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ.อ.  
ปี 2553 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับท่ีจะแต่งต้ัง เป็นต าแหน่งท่ีผ่านการประเมินค่างานและมีกรอบ
ระดับต าแหน่งสูงขึ้นว่างอยู่ โดยมีหลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ระดับช านาญการ ดังนี้ 
 1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
 3. ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะมาแล้วไม่ต่ ากว่า 6 ปี 
 4. ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ี หรือมีงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีขอรับการประเมิน  
เพื่อแต่งต้ังฯ ซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 5. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ระดับช านาญการ 24,700 บาท (ส าหรับเงินบ ารุงการศึกษา) และ 27,370 บาท (ส าหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 6. มีกรอบอัตราก าลังรองรับในต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง 
 7. มีกรอบการก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงานท่ีผ่านการประเมินค่างานและสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ในต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นว่างอยู่ โดยมีผลคะแนนประเมินค่างานต้ังแต่ 
64 คะแนนขึ้นไป 
  คุณสมบัติของนายศุนัย  วิลาสังข์ 
 1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ โดยได้รับการบรรจุแต่งต้ังฯ เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2553 และเปล่ียนช่ือต าแหน่งเป็นนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี  10 มิถุนายน 2557 มีอายุงาน 
ในต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะไม่ต่ ากว่า 6 ปี ณ วันท่ีกองบริหารงานบุคคลรับเอกสารสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 (อายุงาน 10 ปี 7 เดือน 20 วัน) 
 2. มีอัตราเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 35 ,740 บาท สูงกว่าขั้นต่ า (27,370 บาท) 
ของต าแหน่งระดับช านาญการ 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ข้อ 1 ของต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 



 4. ผู้ขอรับการประเมินใช้กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 
2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีผ่านความเห็นชอบและอนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกรอบการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ (ต าแหน่งท่ี 2) ว่างอยู่ และมีผลคะแนนการประเมินค่างานเฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ (64.20 
คะแนน) 
 2. การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
   - คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ระดับช านาญการ และส่งผลงานจ านวน 2 รายการ ให้พิจารณา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงานและส่งให้ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ น าเข้าท่ีประชุม โดยผู้ท่ีผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณภาพของ
คู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (ต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   - ใช้ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จ านวน 4 รอบ
การประเมิน (ล่าสุด) ของผู้ขอรับการประเมินฯ ซึ่งงานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบ
และลงช่ือรับรองผลคะแนนการประเมินฯ ของผู้ขอรับการประเมินฯ  
 4. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของ
ต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เพื่อท าหน้าท่ีด าเนินการประเมินแทน โดยให้มีการทดสอบ
ภาคทฤษฎี การสัมภาษณ์และการทดลองปฏิบัติกับผู้ขอรับการประเมินฯ โดยอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจข้อสอบและให้
คะแนนเองท้ังหมด และส่งผลคะแนนการประเมินให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯน าเข้าท่ีประชุม โดยผู้ท่ี
ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง ทุกด้าน  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ี
ครองอยู่ ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (ทุกด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 5. กฎหมายที่ใช้ส าหรับการประเมินและอนุมัติแต่งต้ัง 
 ใช้กฎหมายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 1. ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 10 ส าหรับการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน 
 2. ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 12 (1) (2) (3) และข้อ 28 (1) ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ี  
จะประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น  
 
 
 



   ตามท่ีอ้างถึงข้างต้น การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังของพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ) ระดับ
ช านาญการ ได้เสร็จส้ินโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น 
   คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย) ได้ประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบผลคะแนนการประเมินท้ังหมด
เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมิน ท่ีได้รับ โดยให้สรุปผลการประเมินและเสนอช่ือผู้ ท่ี 
ผ่านการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงขอน าสรุปผลคะแนนการประเมินและขอน าเรื่องเข้าวาระท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 
ตุลาคม พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหาร  
จัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 18/2564 วันอังคาร
ท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 
จัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารจัดการเงิน
รายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน”
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 

 3. คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวต่อสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ  
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 

ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมคร้ังที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประเมินผล 
และวิจัยการศึกษา 
ฉบับป พ.ศ. 2562 

คณะครุศาสตร์  นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ *  เกษียณอายุราชการ นายวิเชียร อินทรสมพันธ * 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว 
และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ 
ผ่านการกล่ันกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 10/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน  
และการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอน าเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2564 วันพฤหัสดีท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 (รอบท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณา
แล้วมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับมาเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้ง  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รอบท่ี 2) สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

การด าเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม 
สภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิต
และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรปะการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
4.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน  

และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามคู่มือ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2563 – 
2566 ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงานสนับสนุน รายงานผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมท้ังได้ด าเนินการเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ในช่วงระหว่าง วันท่ี 14 มิถุนายน – 
30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ระดับคณะ ระหว่างวันท่ี 6 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 และระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ระหว่างวันท่ี 2 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 และระดับสถาบัน จะด าเนินการประเมินฯ ระหว่างวันท่ี 16 - 17 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับหลักสูตร จ านวน  
๘8 หลักสูตร มีผลการประเมินผ่านการก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ 
ดีมาก จ านวน 4 หลักสูตร ระดับดี จ านวน 83 หลักสูตร และระดับปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร เนื่องจากเป็น
หลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมินเป็นปีแรก 
 ๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับคณะ มีจ านวน  
๗ หน่วยงาน มีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
 ๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มีจ านวน ๑๘ หน่วยงาน มีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 
การด าเนินการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑1/๒๕๖4 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน เพื่อเสนอต่อกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
 2. พิจารณาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 



 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
              
              
              
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 
5.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังจัดส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป บัดนี้ได้มี 
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
รายละเอียดดังแนบ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ขอน าเรียนพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564     
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
              
              
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 12/2564 

 
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  12/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 
๒564 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


