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สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
4/2558  
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วาระท่ี 4.1 ค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
เป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้ งแต่วันที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
และมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1205/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 
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วาระท่ี 4.2 ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐  
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี นั้น  
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างต่อเนื่อง และตามความในมาตรา  
๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยการเสนอของอธิการบดี  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ที่  ๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ งเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.3 ร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ 
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ และมีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๖/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที ่1205/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี นั้น 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การปฎิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงสั่งการเรื่องการปฎิบัติงานในต าแหน่ง 
และหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รายละเอียดตามร่างค าสั่งดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 4.4 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงาน 
ทางการเงิน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในองค์ประกอบที่  8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบกลไกและการเงิน  
และงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
และรายงานต่อสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558  
ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2558   
ได้รับจากงบประมาณ รายได้-บกศ. รายได้-กศ.พ. รายได้-กศ.บ. รายได้-กศ.บพ. รายได้ดอกเบี้ยรับ  
และรายได้อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 608,959,222.18 บาท (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อย
ยี่สิบสองบาทสิบแปดสตางค์)   ประกอบด้วย 

- รายได้จากงบประมาณ จ านวน 300,594,360.98 บาท (สามร้อยล้าน 
ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
49.36 ของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 

- รายได้-บกศ. จ านวน 245,734,905.21 บาท (สองร้อยสี่สิบห้าล้าน 
เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40.35 
ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้-กศ.พ. จ านวน 43,165,280.00 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสน 
หกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของรายได้จาก 
การด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้-กศ.บ. จ านวน 83,850.00 บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อย 
ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้-กศ.บพ. จ านวน 13,880,600.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสน 
แปดหมื่นหกร้อยบาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของรายได้จากการด าเนินงาน
ทั้งหมด 



- รายได้ดอกเบี้ยรับ จ านวน 4,462,313.99 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่น 
สองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 0.73 
ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

- รายได้อ่ืนๆ จ านวน 1,037,912.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพัน 
เก้าร้อยสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้จากการด าเนินงาน
ทั้งหมด 

  2) ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้จ่ายอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง  
รวมทั้งสิ้น 417,483,474.07 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ด
สตางค์) ประกอบด้วย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 169,058,095.14 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ 
เก้าล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 27.76  
ของรายได้รวม 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน  45,526,685.81 บาท (สี่สิบห้าล้านห้าแสน
สองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 
7.48 ของรายได้รวม 

- ค่าตอบแทน จ านวน 46,339,462.71 บาท (สี่สิบหกล้านสามแสน 
สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 
7.61 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้สอย จ านวน 81,471,767.75 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 13.38  
ของรายได้รวม 

- ค่าวัสดุ จ านวน 35,626,177.14 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่น 
หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5.85  
ของรายได้รวม 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 9,164,233.72  บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
สี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1.50  
ของรายได้รวม 

- ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 3,264,442.20 บาท (สามล้านสองแสน 
หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.54  
ของรายได้รวม 



- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ จ านวน 10,783,227.91 บาท (สิบล้าน 
เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ คิดเป็น 
ร้อยละ 1.77 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างประเทศ จ านวน 676,504.56 บาท (หกแสน 
เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทห้าสิบหกสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 0.11  
ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ จ านวน 1,272,648.07 บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 
0.21 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ จ านวน 542,810.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่น
สองพันแปดร้อยสิบบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน จ านวน 2,130,921.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม จ านวน 2,849,800.00 บาท (สองล้านแปดแสน 
สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม 

- ค่าวิจัยและพัฒนา จ านวน 3,244,400.00 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่น 
สี่พันสี่ร้อยบาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของรายได้รวม 

- ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 2,083,020.34 บาท (สองล้านแปดหมื่น 
สามพันยี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็ยร้อยละ 0.34 ของรายได้รวม 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 3,449,277.72 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพัน
สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 0.57  
ของรายได้รวม 

3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เป็นเงิน 191,475,748.11 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
แปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

 

วาระท่ี 4.5 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายกองนโยบายและแผน จัดท า
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ และกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประเภทงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้เรียบร้อยแล้ว และได้น าส่งรายงานดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น ารายงานการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 4.6 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ 
กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน าเสนอเรื่องการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือโปรดทราบ ในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 4.7 การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50  
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  
โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการใช้จ่ ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558   
 
การด าเนินการ 
 ส าหรับการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัด
ประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นคู่มือให้หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 5.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๘ จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน และมีมติเห็นชอบให้ 
รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง นั้น 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร เป็นรองอธิการบดี
เพ่ิมเติม พร้อมแนบข้อมูลประวัติมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  
๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2 การคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ
สามปี ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจากสาระส าคัญใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ ได้ระบุว่า ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีนายกสภามหาวิทยาลัย  
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว และในสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕  
ได้ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน 
 (๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือก จ านวนสองคน 
 (๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
จ านวนสี่คน 
 ให้รองอธิการบดีที่มิใช่กรรมการ ตาม (๒) เป็นเลขานุการ 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอัน
สมควรก่อนที่นายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระ หรือหลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่ง
ภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี และในกรณีที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งไป
ระหว่างที่การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะเสร็จสิ้น” 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และพิจารณาร่างก าหนดขั้นตอน
การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.3 การคัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งสามปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 และจากสาระส าคัญใน พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 16 ได้ระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ตามข้อ (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 
การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองท้องถิ่ น การศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคล 
ในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และจากสาระส าคัญ 
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 “...ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

2) รองอธิการบดีหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
จ านวนหนึ่งคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก  

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 

 ให้รองอธิการบดีที่ไม่ใช่กรรมการตาม (2) เป็นเลขานุการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 
อันสมควรก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือหลังจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่งภายในเก้าสิบวัน  
แล้วแต่กรณี”   

การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่ 5/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 จึงพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบจากข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 และพิจารณาร่างก าหนดขั้นตอน 
การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 
22 พฤษภาคม 2557  
 ๒. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 มีมติให้แก้ไข 
 3. น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 
๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕7 มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไข 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 4. น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 
20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕7 มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปด าเนินการแก้ไข
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วน ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว       
ข้างต้นแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 
2558 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร  

 
สรุปเรื่อง 
 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน  
ที่รับผิดชอบ   ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์  
กับสาขาวิชาที่เปดิสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2.  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา               
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3.  สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
(2) สาขาวิชาชีววิทยา และ (3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ  
ในหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา
ต่างๆ ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558  
ซึ ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการขอเปลี ่ยนแปลงและให้น า เสนอต่อสภามหาวิทยาล ัย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ  
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
วาระท่ี 5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558   
 
สรุปเรื่อง 
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มบส. น าเสนอขอต่อเวลาราชการ
ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอน  
และศักยภาพของสาขาวิชาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ได้ออกประกาศ 
ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที ่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ระบุในข้อ  7        
“ในการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) ให้สถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดี เป็นรองประธาน และกรรมการอ่ืน  
ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร”     
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรุณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2558” ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 
ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             



 

 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 8/๒๕๕8 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8   

เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2558 

วันพฤหัสบดีที ่20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

.......................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัย 
การดนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 4.1 รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ     
และบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรทั้ งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
การด าเนินการ 
 การด าเนินการคัดเลือกผู้เรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้นแล้ว 
สรุปจ านวนผู้เข้าเรียน ได้ดังนี้ 

จ านวนผู้เข้าเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 

จ าแนกตามหลักสูตร และคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ล าดับ วิธีการเข้ารับ ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการ
จัดการ 

รวม 
ระดับ

ปริญญาตร ี

บัณฑิต
วิทยาลัย 

รวม
ทั้งหมด 

 ปริญญาตร ี        
1. สอบคัดเลือก คบ.  

5 ปี (โดยคณะครุศาสตร์) 
672 - - - 672 - 672 

2. ADMISSIONS 202 220 174 250 846 - 846 
3. สอบคัดเลือก  

(โดยกองกลาง 
ของมหาวิทยาลัย) 

174 837 858 1,293 3,162 - 3,162 

4. ทุนโครงการอุดมศึกษา - 1 1 - 2 - 2 
5. โครงการแลกเปลี่ยน 

ที่ MOU ไว ้
- 41 - - 41 - 41 

 รวม 1,048 1,099 1,033 1,543 4,723 - 4,723 
 บัณฑิตศึกษา        

6. สอบคัดเลือก 
(โดยบณัฑิตวิทยาลัย) 

- - - - - 85 85 

 รวม - - - - - 85 85 
 รวมท้ังหมด  4,808 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 4.2 บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/(122)/2558  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และขอให้
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ  
ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 
เมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา
ของไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ด า เนินการเรื่ องการทูล เกล้ าฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฝ่ายเลขานุการ 
ได้น าบัญชี ร ายชื่ อมหาวิทยาลั ยราชภัฏและปริญญาที่ ขอพระราชทานทูล เกล้ าฯ  เ พ่ือ เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.1 การขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง บ.กศ. คงคลัง 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ  
ส านัก สถาบัน และวิทยาลัย จัดท าโครงการและแผนงานเพ่ือผลักดันให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวบรรลุผล 
ตามเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่เสนอ 
ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) 
 
การด าเนินการ 
 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจ านวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการดนตรี ส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม  และส านักคอมพิวเตอร์  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการและแผนงานเพ่ือการขับเคลื่อน 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.คงคลัง) โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้  
 1. โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานทั้งสามหน่วยงานได้เสนอมาดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
  1) วิทยาลัยการดนตรี ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  
  2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 
  3) ส านักคอมพิวเตอร์ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 
 2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผน
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและจัดประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (รานงานการประชุมดังเอกสารแนบ) และที่ประชุมได้ให้ 
ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.  
คงคลัง) แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑) วิทยาลัยการดนตรี เสนอแผนการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน 
ของวิทยาลัย และมีแผนด าเนินงานในระยะ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๓ ระยะ  
ตามปีงบประมาณ  โดยการด าเนินงานในระยะที่ ๑ วิทยาลัยการดนตรีเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
จ านวน 23,255,700 บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯได้ให้ความเห็นชอบและเสนอให้มีการส ารวจครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและปรับเพ่ิมงบประมาณ  
โดยวิทยาลัยการดนตรีได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และปรับเพ่ิมงบประมาณเพ่ือเสนอขออนุมัติ 



ในระยะที่ 1 จ านวน ๓๗,๒๗๗,๔๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาท) รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
  ๒) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุง
อาคารเชิดชูเกียรติ ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินและจัดสร้างอาคารควบคุมงานระบบ  
จ านวน ๑๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท  (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งเป็น ๕ หมวด ดังนี้ 
    - หมวดงานสถาปัตยกรรม จ านวน ๒,๖๘๓,๙๐๕ บาท (สองล้านหกแสน 
แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท) 
    - หมวดงานตกแต่งภายในและการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ จ านวน ๔,๙๐๔,๐๘๖.๗๐ 
บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่พันแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
    - หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานป้าย จ านวน ๔๕๘,๓๒๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่น
แปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท) 
   - หมวดงานระบบปรับอากาศ จ านวน ๑,๒๘๕,๔๕๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปด
หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาท) 

 - หมวดงานหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน ๒,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)  
                                 และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน ๗๙๓,๒๒๔.๓๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อย
ยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) 
 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 ๓) ส านักคอมพิวเตอร์ เสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านไอที จ านวน  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาท) ดังนี้ 
   - พัฒนาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนระบบเครือข่ายเดิม 
ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานลงไป ๑ ระบบ จ านวน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาท) 
  - ระบบ Private  Cloud  ส าหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  (MIS /ERP /  
e-Doc) ๑ ระบบ จ านวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาท) 
  - ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย ๑ ระบบ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท) 
 รวมงบประมาณที่วิทยาลัยการดนตรี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักคอมพิวเตอร์
เสนอขออนุมัติ จ านวน 72,402,400 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยบาท)  
                    ๓. ฝ่ายเลขานุการน าเสนอการขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภท
เงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) 
จ านวน 72,402,400 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยบาท) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติแผนรายละเอียดการลงทุน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้น าเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ในหมวด 2  
การบริหารรายได้ ข้อ 7 รายได้ของมหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน และเนื่องจากมีบัญชี
เงินฝากประจ า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบ
ก าหนดการฝากประจ า (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ) มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
1332/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนใหม่ 
โดยก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
 2. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่  1/2558 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติให้พิจารณาก าหนดแนวลงทุนใหม่  และรับฟังความเห็นจากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง  
 3. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่  
9 มิถุนายน 2558 โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง เข้ามาชี้แจงถึงการบริหารจัดการ
กองทุน  และมีมติ ให้ กองคลั งสรุปแผนรายละ เ อียดการลงทุน  และ อัตราค่ า ธ รรม เนี ยม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 และมีมติรับทราบแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
 5. ฝ่ายเลขานุการได้น าแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
       
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.3 ขออนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติ
หลักสูตรและอนุมัติปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุน  
หาวิธีการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า จึงเสนอโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือท าหน้าที่รองรับและสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ 
 1. ที่ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 8/2558 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง 
 2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้ งที่  2/2558  
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
                ๓.  ฝ่ าย เลขานุการน า เสนอการขออนุ มัติ จั ดตั้ ง ส านั ก งานสภามหาวิทยาลั ย 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
 รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ายวาระ 
  
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีฐานะ
เทียบเท่ากอง 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.4 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ ง โครงการจัดตั้ งคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  
โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 ครั้ง คือ 
  ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนออีกครั้ง 

  ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง 
 2. น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่     
6 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้ว 
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์         
ได้ด า เนินการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว จึ งน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             



 

 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 9/๒๕๕8 
วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8   

เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9/2558 

วันพฤหัสบดีที ่17 กันยายน พ.ศ.๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

.......................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 3.1 การเปลี่ยนชื่อ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม 

ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี” 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่  7/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี ” โดยมอบให้
มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขชื่อโครงการให้สั้นกระชับสะดวกต่อการเรียกชื่อ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวหารือในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558      
ที่ประชุมดังกล่าว เห็นชอบให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทอง   
ทวารวดี” และให้น าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 3.2 รายงานผลการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558  
วันพฤหัสบดีที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีเพ่ือศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการ
แทนอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีได้
ศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ ไม่ได้เป็นข้าราชการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  
ได้ข้อสรุปว่า 
 1. สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกระเบียบหรือข้อบังคับการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ 
 2. สภามหาวิทยาลัยสมควรมีมติเป็นการเฉพาะอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนแก่ผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 3. การจ่ายเงินเดือนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีดังกล่าวสามารถกระท าได้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะกรณีนอกเหนือ  
จากระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 4.1 การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว สรุปเป็นข้อสังเกต รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบมาเพ่ือด าเนินการ  
ตามข้อเสนอแนะ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 60 วัน  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 4.2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพ่ือด าเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
การด าเนินการ 
 ส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 32 ตอนที่ 82 ง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 และขอให้สภามหาวิทยาลัย
ออกข้อบั งคับว่าด้ วยการก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากประกาศนี้ใช้บังคับ 
และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับ 
และรายจ่ายและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน
ได้ด า เนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 9 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558   
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการ
ขั้นตอนวิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ข้อ (11) ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 
กันยายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ ความเห็ นชอบงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .255 9  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามสาระส าคัญในประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 2 ข้อ 5 (1) (2) (3) (4) และข้อ 6 ซึ่งมีสาระ 
โดยสรุปเกี่ยวกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาในการต่อเวลาราชการ คุณสมบัติของข้าราชการ  
ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และวิธีการยื่นค าขอต่อเวลาราชการ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร.มณี เหมทานนท์ โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยถึงความต้องการดังกล่าว ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 12/2558  
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทน รองประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการ เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ขอต่อเวลาราชการ 
 2. พิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเฉพาะ ในสาขาวิชา
ที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความขาดแคลนและจ าเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ 
รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ 
 3. เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 1. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  1.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยมี
วาระการประชุมส าคัญๆ ประกอบด้วย 
   1.1.1 การพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเวลาราชการ 
กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ดังนี้ 



    1) ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. 
ปีงบประมาณ 2557 - 2561 ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
    2) คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่ออายุราชการในรายการเกี่ยวกับ
การด ารงต าแหน่ง รศ.ดร. การเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และภาระงานด้านการสอน 
และผลงานวิชาการ 
   1.1.2 การประสานขอรับข้อมูลด้านผลงานวิชาการย้อนหลัง 3 ปี นับจาก    
ปีงบประมาณปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการฯ 
 1.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 
โดยมีวาระการประชุมส าคัญๆ ประกอบด้วย 
   1.2.1 การพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ และแผนการปฏิบัติงานส าหรับ 
ผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการฯ 
 2. ผลการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้ 
 

รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. การพิจารณาตามความต้องการจากแผน
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2558 - 
2561 

1. ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่ งในที่นี้คือ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์   
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนอัตราก าลังบุคลากร    
สายวิชาการ พ.ศ.2558 – 2561 พบว่า 

1.1 จ านวนอาจารย์ที่พึงมี ระดับปริญญาตรี 
8.44 คน 

1.2 จ านวนอาจารย์ที่พึงมี ระดับบัณฑิตศึกษา 
9.33 คน 

รวมจ านวนอาจารย์ที่ต้องมี 9 - 10 คน 
1.3 ขณะนี้อาจารย์ที่มีอยู่จริง จ านวน 5 คน 

(รวม รศ.ดร.มณี เหมทานนท์) 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านความต้องการ

ตามแผนอัตราก าลัง 
ความต้องการของหน่วยงาน (สาขาวิชา     

การบริหารการศึกษา) ในการขอต่อเวลาราชการ 
รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2558 - 2561 ของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลา
ราชการฯ (ตามเกณฑ์การต่อเวลาราชการของ 
ก.พ.อ. พ.ศ.2557 ข้อ 5) 

2.1 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ 

 
 

 
 
 

2.1 รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ ด ารงต าแหน่ง รศ. 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 

 
 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ
ของปีที่เกษียณอายุราชการ 

2.2 เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

2.3 มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการ
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่
เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน  
ขั้นต่ า ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา 
หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปี
ละหนึ่งเล่ม หรือหนึ่งรายการ หรือบทความทาง
วิชาการ เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้ งนี้ 
เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2556 
 

2.2 รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

2.3 รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ มีภาระงานและ       
มีผลงานทางวิ ชาการย้อนหลั ง 3 ปี  จนถึ งวั น            
สิ้นปีงบประมาณ 2558 ของปีที่เกษียณอายุราชการ 
(2558) ดังนี้ 

ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น
ต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนของ มบส. ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ มบส. ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทาง
วิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 

ข้อบังคับ มบส.ฯ 
ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน 

การปฏิบัติตาม 
ภาระงานสอน 

ข้อ 8 (1)... มีภาระงานไม่
น้อยกว่า 35 ชม. ต่อสัปดาห์ 
- สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
เท่ากับ 15.75 = 16 ชม. 
(สอนมากกว่า 2 รายวิชา) 

 
 
- ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ สั ป ด า ห์
มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
- สอนมากกว่า 2 รายวิชา 
(พิจารณาจากตารางสอนใน
เอกสารประกอบ) 

 
ข) รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ จัดท าผลงาน

ทางวิชาการ นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่เกษียณอายุ
ราชการ ย้อนหลังไป 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558, 
พ.ศ.2557, พ.ศ.2556) ดังนี้ 

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลงาน 
2 ประเภท คือ 

(1.1) บทความวิชาการ เรื่อง “การมี
ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน” ลงพิมพ์ใน
วารสารสารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มบส. ปีที่  13 ฉบับที่  2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม พ.ศ.2557 และบทความวิชาการ เรื่อง 
“ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” วารสาร ครุศาสตร์สาร       
ปีที่ 8, ฉบับที ่2 ปีการศึกษา 2557 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 (1.2) งานวิจัย (สารนิพนธ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ที่ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา จ านวน 10 เล่ม) โดยอ้างอิงจาก
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550 ข้อ 3.8 
“ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็น
เจ้าของผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ 
อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปของ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของ การวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมี
บทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยนั้น” 

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลงาน
ประเภทงานวิจัย (สารนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา ที่    
รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) 
จ านวน 10 เล่ม (โดยอ้างอิงเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ 
(1.2) ข้างต้น 

(3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีผลงาน
ประเภทงานวิจัย (สารนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ รศ.ดร.
มณี เหมทานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) จ านวน 10 เล่ม 
(โดยอ้างอิงเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ (1.2) ข้างต้น 

 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ 

ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการ (รศ.ดร.
มณี เหมทานนท์) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 
 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
3. ความต้องการจ าเป็นพิจารณาจาก “แผนปฏิบัติ
งาน ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รศ.ดร.
มณี เหมทานนท์” 
งานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะมอบหมาย

ภาระการสอนระดับปริญญาตรีให้แก่ รศ.ดร.มณี  
เหมทานนท์ ในทุกภาคเรียนตลอดเวลา 5 ปี 
การศึกษาที่ต่อเวลาราชการ ดังนี้ 

1. รายวิชา 1014233 : ความเป็นครู 
จ านวน 2 หมู่เรียนๆ ละ 3 ชั่วโมง/

สัปดาห์ รวมจ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. รายวิชา 1014432 : การบริหาร

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 5 หมู่เรียนๆ ละ 4 ชั่วโมง/

สัปดาห์ รวมจ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวมทั้งหมด 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

คณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษารับผิดชอบในการจัดการเรียน   
การสอนในรายวิชาพ้ืนฐานคณะ 2 รายวิชา ได้แก่ 

1. รายวิชา 1014233 : ความเป็นครู 
2. รายวิชา 1014432 : การบริหารและ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ รายวิชาทั้ง 2 รายวิชา ก าหนดให้มี  

การจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน โดยจัด
หมู่เรียน เพ่ือการเรียนในรายวิชาทั้ง 2 นี้ รายวิชาละ 
14 หมู่เรียน รวม 28 หมู่เรียน/ภาคเรียน 

หมายเหตุ 
อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มีจ านวน 5 คน (รวมทั้ง รศ.ดร.มณี เหมทานนท์) 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะมอบหมาย

ภาระการสอนระดับปริญญาโทให้แก่ รศ.ดร.มณี 
เหมทานนท์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและ
เป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดังนี้ 

1. รายวิชา 5121103 : การวิเคราะห์ระบบ
การศึกษา  

จ านวน 3 หมู่เรียนๆ ละ 4 ชั่วโมง/
สัปดาห์ รวมจ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. รายวิชา 5121106 : การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

จ านวน 2 หมู่เรียนๆ ละ 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ รวมจ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีการศึกษา
จะรับนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 2 หมู่เรียน 

ส าหรั บภาระงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาโท คือ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษา 
ค้นคว้า และการปรับประยุกต์ความรู้สู่การน าไป
ปฏิบัติ 

2. การให้ค าปรึกษาในการจัดท าสารนิพนธ์ 
ซึ่ งภาระงานทั้ ง 2 ประการ จ าเป็นต้อง

ด าเนินการโดยอาจารย์ที่ มีประสบการณ์และ     
ความช านาญการเป็นการเฉพาะ 

ส าหรับในด้านการปรึกษาสารนิพนธ์นั้ น       
จะมอบให้ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เป็นที่ปรึกษา
หลักในสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษาในแต่ละหมู่เรียน 
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาที่อยู่ในการดูแล จ าแนกตามรุ่น
และหมู่เรียน ดังนี้ 

1. รุ่น 19 จ านวน 2 หมู่เรียน คือ หมู่ 3 และ 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

หมู่ 4 จะจบในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 
6 คน 

2. รุ่น 20 จ านวน 2 หมู่เรียน คือ หมู่ 1 และ 
หมู่ 2 จะจบในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 6 คน 
3. รุ่น 21 จ านวน 3 หมู่เรียน คือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ
หมู่ 3 จะจบในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 6 คน 

งานวิจัย 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณะ  

ครุศาสตร์ ได้ก าหนดให้ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ 
ด า เนิ นการจั ดท า ผล งานประ เภทงานวิ จั ย        
เ พ่ือรองรับการปฏิบัติ งานในฐานะผู้ สอนใน
ภาพรวมลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง  หรือหลาย
ลักษณะ ดังนี้ 

1. ชุดโครงการวิจัย โดยอาจด าเนินการ
ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือคณะ   
ครุศาสตร์จัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
อ่ืนๆ 

2. การจัดท าวิจัยเฉพาะเรื่องตามความ
สนใจ 

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวอาจใช้ช่วงเวลาของ
การด าเนินงานการวิจัยที่แตกต่างกันออกไป 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น          
การด าเนินการตามโครงการวิจัยที่น าเสนอไว้ต่อ
สาขาวิชาและ/หรือคณะ 

นอกจากนี้  อาจจัดท าผลงานวิชาการ 
ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ หนังสือ ต ารา งานรับใช้สังคม 
เป็นต้น ได้ตามแต่กรณี 

 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้สอน อาจารย์ทุกท่าน

ต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ
ของสาขาวิชา และ/หรือคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านความต้องการจ าเป็น
พิจารณาจาก “แผนปฏิบัติงานส าหรับผู้ ได้รับ       
การเสนอให้ต่อเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 กรณี : รศ.ดร.มณี เหมทานนท์”  

พิจารณาจากแผนปฏิบัติงานฯ แล้ว พบว่า 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและคณะครุศาสตร์
ได้มอบหมายทั้ งภาระงานสอนทั้ ง ในระดับ  
ปริญญาตรี  และปริญญาโท รวมทั้ งการเป็น        
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้
ค าแนะน าและดูแลนั กศึกษาอย่ างต่อ เนื่ อ ง      
โดยในขณะนี้ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ มีนักศึกษาที่
อยู่ในความดูแลด้านจัดท าสารนิพนธ์ ในภาคเรียน
ที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559 และภาคเรียน
ที่  2/2559 ภาคเรี ยนละประมาณ 6 คน 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษาตกค้าง
จากการท าสารนิพนธ์จ านวนน้อยมาก) 

4. ความจ าเป็นด้านศักยภาพ “อาจารย์
ประจ าหลักสูตร” ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ก าหนดให้เป็นอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ตรงตาม
สาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
ผศ. ขึ้นไป ในสาขาที่ตรงตามสาขาวิชา รวม 3 คน      
และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 คน 

4. ส าหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ในระดับปริญญาโท มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

2. ผศ.ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 3. ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
4. รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
5. ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านศักยภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชา   
การบริหารการศึกษา 

พบว่า รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ ได้ร่วมเป็น
ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
  3. คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์  
ได้พิจารณากลั่นกรองจากประเด็นต่างๆ ในข้อ 2 แล้ว มีข้อเสนอว่า “มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องตอ่เวลาราชการให้แก่ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์” ตามผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ             
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เ พ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  9/2558 วันพฤหัสบดีที่  17 กันยายน พ.ศ.2558  

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 
  อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 2 มิถุนายน 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เสนอก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 2 มิถุนายน 2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
            
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา  
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,377 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) 
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร รวม 2,377 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่  2 
การศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,377 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


