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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 6/๒๕60 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาท่ีท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่  นายภัทรภณ หมั่นกิจ                     
นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย ช้ันปีที่ 1 ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นวิทยาศาสตร์ประจ าปี 
2559 ณ อาคารมหิตลาธิเบศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มตท่ีิประชุม รับทราบ  
 

1.2 การจัดท างบประมาณรายจ่าย 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณครั้งสุดท้าย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรน าข้อมูลการจัดท างบประมาณดังกล่าว
มาปรับใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาอยู่ในล าดับที่ 16 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ง เรียงล าดับจากมากไปน้อย มีวงเงินประมาณ 
589,025,500 บาท แยกเป็นงบบุคลากรประมาณ 384,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณ
ทั้งหมด นอกจากนีค้วรปรับปรุงแผนงานบูรณาการโดยจัดท างบประมาณวิจัยกับงบประมาณพัฒนาท้องถ่ินควบคู่กัน  
ซึ่งหากงบประมาณดังกล่าวมีน้อย จะส่งผลให้งบประมาณด้านงานวิจัยและงบในการพัฒนามหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ 
เพราะแผนงานหลักนอกเหนือจากแผนงานด้านบุคลากรคือ แผนงบประมาณด้านบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเป็นแผนที่เหมาะกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการที่อธิการบดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และ  
รองอธิการบดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นโอกาสในการของบประมาณ
บูรณาการผ่านจังหวัดดังกล่าว รวมทั้งการจัดการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีด้วย มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวน
การเขียนแผนงบประมาณ ซึ่งในอนาคตงบประมาณแผ่นดินจะเป็นงบประมาณหลักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเงิน
บ ารุงการศึกษาอาจลดลงตามจ านวนนิสิตนักศึกษารับเข้าที่ลดลง 
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  1.3 ผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้น า
ข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอ
ไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ว่า การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและ



๓ 

 

มหาวิทยาลัยของรัฐ มีจ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาแล้วไม่มีคุณภาพถึงร้อยละ 22 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละมหาวิทยาลัย  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจึ งมี 
ข้อช้ีแนะให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการกับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลยัทัง้ทาง
วินัยและทางอาญา ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบตนเองและพัฒนาหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และต่อจากนี้ภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องส่งรายงานการประชุมให้ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบทุกครั้ง 
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  1.4 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS (Thai University Central 
Admission System) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในปีการศึกษา 2561 การ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อจะเริ่มระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ TCAS (Thai University Central Admission 
System) ซึ่งมี 5 แบบ ได้แก่ 1) การคัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีกระบวนดังกล่าวควรเตรียมการให้พร้อม 2) การรับระบบโควต้า เริ่ม
ในเดือนธันวาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 3) ระบบรับตรงร่วมกัน/กสพท./โครงการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 9 – 22 
พฤษภาคม 2561 4) ระบบแอดมิชชัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 และ 5) การรับตรงอิสระ ภายหลัง
จากประกาศแอดมิชชัน เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการรับนักศึกษาในระบบใดแล้วต้องส่งรายช่ือไปยัง สกอ. เพื่อตัดออก
จากระบบการรับสมัครในข้ันตอนอื่นๆ ทันที ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรวางแผนการรับสมัครให้เป็นระบบ และเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงานให้ทันก าหนดเวลาข้างต้น โดยต้องมีการแจ้งเตือนนิสิตนักศึกษาด้วยว่า เมื่อรายงานตัว
แล้วจะไม่มีสิทธิไปสมัครที่อื่นอีก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก
จ านวนนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกลดลงไปเรื่อยๆ และการประกาศรับจ านวนนิสิตนักศึกษาต้องตรงตาม 
มคอ.2 โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีใบประกอบวิชาชีพ  
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1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ปัจจุบันในที่ประชุม 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ยังไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดมากนัก เนื่องจากเป็นผลจากค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขของ สกอ. หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดว่า 
ในการจัดการศึกษาของระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศไทย และการที่
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยไปเปิดสอนในต่างประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศไทยเช่นกัน  
แต่การที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศ
ไทยนั้น ท าให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยไม่มีข้อยกเว้นทางกฎหมายก าหนดไว้ จึงต้องใช้มาตรา 44 มาเพิ่มข้อยกเว้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ
ได้  



๔ 

 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการรับรองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาของประเทศไทย ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษา  
ไปเรียนต่างประเทศ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  1.6 การเปิด – ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การเปิด-ปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษา 2560 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เปิดภาคเรียนตามเดิมใน
เดือนมิถุนายน และ 2) กลุ่มที่เปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนตาม AEC ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม เพื่อให้สัมพันธ์กับการรับนิสิตนักศึกษาในระบบแอดมิชชัน  
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีข้อตกลงกันว่า การรับนักศึกษาในระบบใหม่ 5 แบบนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจะรับ
เพียง 4 แบบ คือไม่รับระบบแอดมิชชัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่เดิมมีจ านวนนิสิต
นักศึกษาที่รับจากระบบแอดมิชชันค่อนข้างสูง ท าให้มหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการเปิดรับนิสิตนักศึกษาใน
ระบบแอดมิชชัน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยตัดสินใจไม่เปิดรับนิสิตนักศึกษาในระบบแอดมิชชัน โดยเลื่อนเป็นระบบรับตรง
เลย มหาวิทยาลัยอาจเลื่อนวันเปิด – ปิดภาคเรียนให้เร็วข้ึน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕60 เมื่อวันพุธท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560   

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน  
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าเอกสารรายงาน
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดทีี่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 ที่ประชุมไดร้ับฟังข้อมูลรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 (1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข หน้า 22 รายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน  
รอบระยะเวลา 5 ปี “รายได้จากการขายสินค้าและบริการ” ตั้งแต่ปี 2557 และ 2558 มีการเพิ่มข้ึนอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยในตัวเลขของปี 2557 ซึ่งมีจ านวนลดลง และมีผลต่อการค านวนจ านวนตัวเลขใน 
“รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ”  



๕ 

 

(2) เนื่องจากส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เตรียมด าเนินมาตรการส าคัญ
คือ ไม่ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการใช้เงินรายได้ โดยการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายจะก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้มงวดข้ึน มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีธรรมาภิบาลตั้งแต่ในระดับสภามหาวิทยาลัยลงไป และควรระมัดระวังการพิจารณา
อนุมัติที่เกี่ยวกับการเงินและการจัดท ารายงานการประชุมที่ต้องส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย 

(3) ปัจจุบันมีการร้องเรียนไปยังรัฐสภา เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนของ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและข้าราชการ โดยมีประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ประเทศ ทั้งรายได้ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยที่เพิ่มข้ึน จึงให้มหาวิทยาลัยช้ีแจงประสิทธิภาพการจัดการทั้งหมดในเชิง
เปรียบเทียบ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 1. นางมรกต  ภู่ทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมตามประกาศการจัดตั้งส่วนราชการภายในส านักงาน
อธิการบดีเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (9) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สั่ง ณ วันที่ 17  
มีนาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  12/2560 เรื่อง ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการกอง สั่ง ณ วันที่  25 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่  
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 3. ส านักงานอธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบาย
และแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2560 เรื่อง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าส านัก
กิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 



๖ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 
(1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 12/2560 เรื่อง ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง

ผู้อ านวยการกอง สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
(2) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
(3) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
(4) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 (5) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าส านักกิจการนิสิตนักศึกษา สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 4.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 
สรุปเรื่อง 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จ านวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จ านวน 2 คน ตัวแทนจากคณบดี จ านวน 1 คน และ 
ตัวแทนจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 คน โดยผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร
จาก ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จะหมดวาระลงในวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่  
8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 จึงเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
 

 4.4 การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อ
เรื่อง “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี” ภายใต้



๗ 

 

ศาสตร์ 14 ด้าน ได้แก่ การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การเป็น
ผู้ประกอบการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ศาสตร์ด้านการจัดการ และการ
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกม เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 
และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
  2.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “Enhancing learning benefits from 
games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” 

  2.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จ าลอง” 

  โดยจัดข้ึนในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ช้ัน 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่  1 ในหัวข้อเรื่อง “Education For Sustainable Locality Development” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ รายละเอียดและก าหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 
 งานวินัยและนิติการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ 
วันจันทร์ที่  3 เมษายน พ.ศ.2560 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน  
พ.ศ.2560 ได้พิจารณาปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
กองทุนสุริยะ พ.ศ. .... และเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการยกเลิกข้อก าหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ .ศ. ๒๕๕๙   
เมื่อมีการยกเลิกกองทุนแล้ว ก็จะต้องน าเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดส่งเข้าเป็นเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลยัตามข้อ ๒๑ 
ของข้อก าหนดว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นควรให้อธิการบดีน าเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดที่ส่งเข้าเป็นเงิน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยมาจัดสรรเป็นเงินประเดิมของกองทุนสุริยะ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ 
พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) ควรน าเสนอข้อมูลยอดเงินทั้งหมดในกองทุนเพิ่มเติม 
 2) ควรปรับแก้ ข้อ 6 องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน เนื่องจากเป็นกองทุนส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่ใน (3) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน  
ควรเพิ่มเป็นสองคน โดยมาจากสายวิชาการหนึ่งคน และสายสนับสนุนหนึ่งคน เพื่อเป็นผู้แทนของบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อเพิ่มเป็นสองคนจะท าให้จ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการรวมเป็นเลขคู่ จึงควรเพิ่ม 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการอีกหนึ่งคน โดยให้นิติกรเป็นผู้ช่วยเลขานุการเพื่อตรวจสอบด าเนินการ



๘ 

 

เรื่องกฎหมายและสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และให้ปรับแก้ต าแหน่งประธานเป็นรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
เพื่อหลีกเลี่ยงการอนุมัติซ้ าซ้อนของอธิการบดี 
  

มติท่ีประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ .ศ. ....  
ตามหลักการและให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ  
คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี ้
  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2556 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554  
  3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558 
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
  6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร ตามที่เสนอ  
 

มติท่ีประชุม อนุมัตใิห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 6 หลกัสูตร ดังนี ้
    (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554  



๙ 

 

 (3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 (4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558 
 (5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 (6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 

  5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และอาจารย์ 
จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์
อภิวัฒน์ สุธรรมด ีในสาขาวิชาภาษาไทย และ (2) อาจารย์นพนันต ์เมืองเหนือ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด 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 ...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 3. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 4. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดทีี่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 ราย ดังนี ้
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์) 
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 

 2)  อาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

 3)  อาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 

 
 
 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษฐ์ สอนวิทย์ เป็นที่ปรึกษาแก่คณาจารย์ที่จะเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องจากเอกสารค าสอนมีความสมบูรณ์ รูปแบบสวยงาม และเหมาะสมทันสมัย ได้รับ 
การประเมินในระดับดีมาก  

(2) ควรตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง น าผลการ
พิจารณาการจัดท าผลงานทางวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ในส่วนของจ านวนอาจารย์ แก้ไข
จาก “จ านวน 4 ราย” เป็น “จ านวน 3 ราย”  

(3) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขออนุญาตมอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จึงเรียนที่ประชุมทราบ  
 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประยุกต์ศิลป์ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 

2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์อภิวัฒน์ สุธรรมดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 

3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นพนันต์ เมืองเหนือ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 

 

  5.4 การเสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2559 และต่อมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
การตลาด จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนการบรรจุเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีหนังสือหารือกรณีดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว และได้รับค าตอบว่า “มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ด ารงต าแหน่งวิชาการเดิมหรือไม่สูงกว่าต าแหน่งวิชาการ
เดิมในสาขาวิชาที่บุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้” 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 18 ระบุว่า “การเทียบต าแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กรณีที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด” แล้วมีมติ “รับทราบและเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาที่บุคคลนั้นเคยด ารง
อยู่ โดยให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง และให้นับตั้งแต่วันที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ร ะดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการตลาด ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



๑๑ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) เนื่องจากการด าเนินการยังไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยควรจัดท า
ข้อก าหนดที่ชัดเจนเพื่อให้พิจารณาได้ง่ายข้ึน โดยน าเกณฑ์การพิจารณาตามข้อบังคับของสถาบันเอกชนที่อาจารย์ได้รบั
ต าแหน่งทางวิชาการมาเป็นข้อมูลประกอบ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรา 48 
ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด” และมาตรา 51 ก าหนดว่า “เมื่ออธิการบดีแต่งตั้งผู้ใด 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้อธิการบดีแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง” กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ 70/2557 และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว การแต่งตั้งดังกล่าวจึงเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดแล้วตามข้อบังคับ  
แต่เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 18 ก าหนด
ว่า “การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด” มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท า
ข้อก าหนดตามข้อบังคับดังกล่าว เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการพิจารณาต่อไป  

(2) ควรระบุช่ือต าแหน่ง ช่ือประกาศที่ใช้อ้างอิงในการแต่งตั้ง รวมถึงการมีผลย้อนหลังของการเทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการในค าสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้วการแต่งตั้งสามารถมี ผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

(3) ในข้อก าหนดอาจมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงเพิ่มเติมได้ เช่น ก าหนดระดับต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือน ต าแหน่งช านาญการพิเศษให้สามารถเทียบเท่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือในการเสนอ
ขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ควรมีเกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้องมีหลักฐานทางวิชาการเพิ่มเติม เป็นต้น 

(4) ควรน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
ปรับอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

มติท่ีประชุม ให้ถอนวาระการประชุม โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อก าหนดของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้วน าเสนอในการประชุมคราวต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕60  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560  
ในวันพฤหัสบดีที่  20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


