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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 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.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 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 เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม 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 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษา ดังนี้ 

(1) นิสิตนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals 
Ethics and Core Values of Thailand Content: ME Thai Contest 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

- ทีม Serafim ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม (Best of The Best) 
- ทีม Nicasio ได้รับรางวัลระดับดีเด่น (Excellence) 
- ทีม Victoria ได้รับรางวัลระดับดีเด่น (Excellence) 
- ทีม Adventure56 ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม Brave ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม Guardians of BSRU ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม PFF TEAM ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม Say Hello Team ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม SPIRIT ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม ยิ้มสยาม ได้รับรางวัลระดับดีมาก (Very Good) 
- ทีม 2 SAW ได้รับรางวัลระดับดี (Good) 
- ทีม The Plus ได้รับรางวัลระดับดี (Good) 

(2) นายแมน  คล้ายสุวรรณ และนางสาวกมลรัตน์  บุญภา นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 
ไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

(3) นายแมน  คล้ายสุวรรณ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท 
บทร้อยกรองส าหรับเยาวชน รวมบทร้อยกรอง “ค าสารภาพถึงพ่อขุนรามค าแหง”จากการประกวดหนังสือดีเด่น 
ประจ าปี 2560 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

1.2 การเลื่อนวาระ 4.1 เรื่อง รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
เป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอเลื่อนวาระการประชุมในวาระ
เพ่ือทราบ วาระที่ 4.1 เป็นวาระเพ่ือพิจารณา วาระที่ 5.1 และเลื่อนวาระที่ 5.1 เป็นวาระที่ 5.2 และเลื่อนวาระที่ 
5.2 เป็นวาระท่ี 5.3 ตามล าดับ เนื่องจากมีประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาร่วมกัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ได้ร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่  
16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  
เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนนโยบายการจัดท างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากส านักงบประมาณได้ก าหนดกรอบการท างบประมาณ 3 กรอบ ดังนี้  

กรอบที่ 1 งบบุคลากร เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่าตอบแทนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่าย
ประจ า  

กรอบท่ี 2 งบพันธกิจ ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น และการพิจารณาเพ่ิมงบประมาณ
ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเป็นรายหลักสูตร เช่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กรอบที่ 3 งบบูรณาการหรืองบยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมงบวิจัยเข้าด้วยกัน ซึ่งงานวิจัยต้องสามารถ
ด าเนินการต่อยอดได้  

งบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นงบที่ตัดตามภาค โดยต้องค านึงถึงนโยบายของ 
แต่ละภาคด้วย ซึ่งอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร นั้น ควรศึกษานโยบายของจังหวัดดังกล่าว 
เช่น นโยบายด้านการประมง รวมทั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ที่มี นโยบายด้านพืชผลทางการเกษตร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวได้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า
แผนงบประมาณด้านพันธกิจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณต้นทุนต่อหัว
นักศึกษาเพ่ิมเป็นหัวละ 6,000 บาท ในกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เป็นต้น และในส่วนของงบ
ยุทธศาสตร์ อธิการบดีได้น าทีมผู้บริหารเข้าพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อ านวยการยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนเรื่องจุดเด่นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และด าเนินการจัดท างบประมาณ
เพ่ิมเติมเช่นกัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20  
กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 

   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จ าแนกเป็นภาคปกติและภาค กศ.พ. ดังนี้ 
 ภาคปกติ ด าเนินการโดย 
 1) รับตรง (สอบคัดเลือก) 
 2) พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT 
 3) พิจารณาจากผลการเรียน (GPA) 
 4) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ 
 5) ระบบ ADMISSIONS 
 6) โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 7) โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 ภาค กศ.พ. ด าเนินการโดยการรับตรง (สอบคัดเลือก) 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆ ด าเนินการคัดเลือกด้วยการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลข้อมูลการรับเข้านักศึกษาดังกล่าว และขอน าเสนอ
รายงานสรุปการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยประเด็น
น าเสนอ ดังนี้ 
 1. ด้านจ านวนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
  1. จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 3,891 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 4,036 คน 
 



๕ 

 

  2.1 การรับตรง (สอบคัดเลือก) ทั้ง 3 รอบ  จ านวน 3,437 คน 
  2.2 การพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  จ านวน 62 คน 
  2.3 การพิจารณาจากผลการเรียน (GPA)  จ านวน 39 คน 
  2.4 การพิจารณาจากความสามารถพิเศษ  จ านวน 23 คน 
  2.5 การรับจากระบบ ADMISSIONS  จ านวน 455 คน 
  2.6 โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 10 คน 
  2.7 จ านวนนักศึกษาที่มาจากโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จ านวน
ประมาณ 70 คน (ซึ่งมารายงานตัวแล้ว จ านวน 10 คน และอยู่ในระหว่างการประสานงานอีกจ านวน 60 คน) 
  ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พ. 
  1. จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 630 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 490 คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  1. จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด  230  คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จ านวนทั้งหมด 129 คน 
 2. ด้านการด าเนินการตามแผนรับ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ 
  ระดับปริญญาตรี 
  1. การรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ จ านวน  3 สาขาวิชา  
  2. การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จ านวน 34 สาขาวิชา  
  3. การรับเข้าเกินแผนรับ จ านวน 31 สาขาวิชา  
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จ านวน  5  สาขาวิชา  

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล น าเสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ซึ่งประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (2) สาขาวิชาจิตวิทยา (3) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ (4) สาขาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการของ
การพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลเป็นการภายในจาก สกอ.  
ในการพิจารณารับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ทั้ง 4 หลักสูตร โดยสรุปว่า หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรใช้
ชื่อปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ มคอ.1 ก าหนดให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องใช้เวลาเรียน 5 ปี และมาตรฐานของคุรุสภาก าหนดให้
เรียนวิชาชีพครูอย่างน้อย 40 หน่วยกิตนั้น หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับสองประเด็นดังกล่าว 
ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวสรุปว่า ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสองทางเลือก  คือ 1) ปรับหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 และมาตรฐานของคุรุสภา คือปรับรายวิชาให้สอดคล้องเป็นหลักสูตร 5 ปี หรือ 2) ให้ปรับชื่อ
ปริญญาของหลักสูตรดังกล่าว เป็นปริญญาอ่ืนที่สอดคล้องกับศาสตร์นั้นๆ เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เป็นต้น  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาใหม่และมี นักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการก่อนได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจาก สกอ. โดยได้มีการประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และคณบดีในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจและก าหนดทางเลือกตามที่ สกอ. 
เสนอ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่าไม่สามารถด าเนินการในทางเลือกที่ 1 ได้เนื่องจากในกรณีที่จะปรับปรุง
เป็นหลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาของหลักสูตรก าหนดเป็นเอกคู่ใน มคอ.1 และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้



๖ 

 

ส าหรับเปิดเอกคู่ใน 4 สาขาวิชาดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงทางเลือกที่ 2 คือ การปรับเปลี่ยนชื่อปริญญา 
และได้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 4 สาขาวิชานี้ พบว่า 3 สาขาวิชามีความโน้ มเอียง 
ไปทางสายสังคมศาสตร์ คือ ใช้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษา หากปรับเป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จะมีความซ้ าซ้อนในเนื้อหาวิชากับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่เดิม จึงมีข้อสรุปว่าจะยุติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และด าเนินการกับนักศึกษาที่รับเข้ามาใหมแ่ล้ว ดังนี้ 

- ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้ปกครองถึงความจ าเป็นและแจ้งให้ทราบว่าหลักสูตรดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยเปิดสอนมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปีนี้  สกอ. มีความเข้มงวดในเรื่องเกณฑ์ ต่างๆมากยิ่งขึ้น 
และไม่ยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจ  

- ให้ทางเลือกกับนักศึกษา 3 ทางเลือก คือ  
1. เมื่อปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/ปริญญา และเติมรายวิชาส าหรับปริญญานั้นๆ เข้าไป เพ่ือให้

นักศึกษามีความเข้าใจว่าเนื้อหาหลักของหลักสูตรยังคงเดิม นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเลือกอยู่ในหลักสูตรเดิมที่เปลี่ยนชื่อ
ปริญญา  

2. นักศึกษาที่มีความผูกพันกับหลักสูตร ค.บ. จ านวน 14 คน ให้มีสิทธิ์เลือกศึกษาในหลักสูตร 
ค.บ. อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มแผนรับ โดยมหาวิทยาลัยจัดสอบให้ตามเกณฑ์ของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

3. การยุติการปรับปรุงหลักสูตร ค.บ.4 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา โดยให้อาจารย์
รับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่มีอยู่เดิมจนส าเร็จการศึกษา ส่วนกรณีนักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาในหลักสูตร 
ค.บ. 5 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  

มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการชี้แจงและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่นักศึกษา 
ทั้งหมด เพ่ือให้นักศึกษาได้ตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา และเนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็น
ทางการจาก สกอ. จึงขออนุญาตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในหลักการก่อน คือ (1) อนุมัติเปลี่ยนชื่อปริญญา
ของ 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ 
สื่อการศึกษา (2) ยุติการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ซึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจาก สกอ. แล้ว จะ
น าเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเป็นทางการ และน าหลักสูตรที่ขอเสนอเปลี่ยนชื่อเข้ามาขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้เสนอเรื่องนี้เข้าไปที่ส านักมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตร แต่ได้มีข้อทักท้วงว่าหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มคอ.1 
และมาตรฐานของคุรุสภา ดังนั้นส านักมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงด าเนินการส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปรับเปลี่ยนในสองแนวทางตามที่เสนอมา และ
จะส่งเรื่องกลับมายังมหาวิทยาลัย ภายหลังจากได้รับรองรายงานการประชุมในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมโดยให้
นักศึกษาลงนามรับทราบและยินยอมให้ปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาดังกล่าวแล้วส่วนหนึ่ง และนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งเลือกไป
ลงในหลักสูตรที่ยังมีจ านวนรับว่างอยู่ ซึ่งผู้ปกครองเข้าใจในเหตุผลและความจ าเป็น โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับชื่อปริญญา 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้  

 (1) ควรตรวจสอบข้อมูลรวมถึงการด าเนินการในสาขาที่มีผู้สมัครจ านวนน้อย เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาอาจลดลงอีกในอนาคต  

(2) ควรพิจารณาปรับข้อความ ในหน้า 25 “ให้ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต” ค าว่า “ยกเว้น” หมายความว่า
ไม่เสียค่าหน่วยกิตหรือไม่ ควรแก้ไขเป็น “การให้ทุนค่าหน่วยกิต” แล้วให้เงินแก่นักศึกษาไปช าระค่าหน่วยกิตเอง แต่
เนื่องจากค่าหน่วยกิตของแต่ละสาขาวิชาไม่เท่ากัน นักศึกษาที่ลงทะเบียนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมดในปี
นั้น จึงใช้ค าว่า “ยกเว้น”  

(3) ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทราบสถิติในแต่ละด้านที่ชัดเจน เช่น 
รายชื่อโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนสมัครสูงสุด 8 อันดับแรก สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด รวมทั้งเกรดเฉลี่ยของผู้สมัคร 
เป็นต้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปด าเนินการปรับแผนการรับสมัครในปีต่อไป  

(4) สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาเกินกว่าจ านวนตามแผนรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ต้องแยกระหว่าง
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาอ่ืนๆ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้เหตุผลประกอบสาเหตุของการรับเกิน
แผนรับดังกล่าว แล้วจึงเสนอไปยัง สกอ. ทราบ เนื่องจาก สกอ. มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสาขาวิชาการศึกษา
มาก หากเปิดรับนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ประมาณ 10% มหาวิทยาลัยสามารถระบุเหตุผล
ประกอบได้ว่าผู้สอบคนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน แต่ไม่ควรเกินมากกว่า 20 คน  

(5) การปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับชื่อปริญญา ควรปรับลดวิชาชีพครูและเพ่ิมวิชาแกน 
โดยพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสม 

(6) ควรพิจารณาในส่วนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด 
และควรน าจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีมารวมกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยด้วย  

(7) เนื่องจากการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จะเริ่ม
ด าเนินการในวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท าแผนการรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวถัดไป 
เพ่ือให้การด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลจ านวนรับและก าหนดวิธีการคัดเลือก และต้อง
น าเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยัง สกอ. ด้วย  
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 4,036 คน  
 

 5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,117 คน จึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 
มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา ตามเอกสารบัญชีรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่เสนอสภา



๘ 

 

มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผ่านการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ จ านวน 6 ครั้ง มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,117 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

 
- จ าแนกตามระดับการศึกษา แยกเป็นปริญญาตรี จ านวน 2,098 คน ปริญญาโท จ านวน 17 คน 

ปริญญาเอก จ านวน 2 คน  
- จ าแนกตามสายการศึกษา แยกเป็น สายการศึกษา จ านวน 949 คน สายบริหารธุรกิจ จ านวน 

282 คน สายศิลปศาสตร์ จ านวน 243 คน สายรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 206 คน สายวิทยาศาสตร์  จ านวน 
121 คน  

- จ าแนกตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร แยกเป็น ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตร จ านวน 1,588 คน ส าเร็จการศึกษาหลังระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จ านวน 481 คน  
ส าเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จ านวน 42 คน  

- จ าแนกตามคณะ แยกเป็น คณะครุศาสตร์ จ านวน 820 คน คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 476 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 433 คน  

ระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งส าเร็จการศึกษาหลังระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตรทั้งหมด 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นว่า 
 (1) ควรพิจารณาข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาว่าส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร ส าเร็จการศึกษาหลังระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร และส าเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร และควรพิจารณาหาสาเหตุของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตร เพ่ือสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากมีผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย 

(2) ควรมอบวุฒิบัตรเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มี 
ผลการเรียน 4.00  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,117 คน   
 

 5.3 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
สรุปเรื่อง 

1. ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

 ข้อ 3 ในประกาศนี้“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 ข้อ 5 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ  



๙ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นค าขอต่อเวลา
ราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ 
  (2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
  (3) คุณสมบัติอื่นที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  (4) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี  จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่
เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
   (ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน อุดมศึกษา
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 
   (ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า
สามเรื่อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
   ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 
   ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ไม่ครบ 
สามปี ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 
  ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 2. สาขาวิชาและคณะต่างๆ น าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
  2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการของ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล 
  2.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอขอต่อเวลาราชการของ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 
  2.3 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
 3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  3/2560 วันที่  16 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้ ง 
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ 
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ดังรายละเอียดในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 6/2560 
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เพ่ือด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น 
 4. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 
4 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการทั้ง 3 ราย สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 
2561 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ พบว่า ทั้ง  
3 สาขาวิชา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการทั้ง 3 ราย จะเป็นการเติมเต็มด้าน
อัตราก าลังดังกล่าว 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 



๑๐ 

 

  4.3 แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลา
ราชการฯ พบว่า สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและมีปริมาณงานรองรับ
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 

(1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และด าเนินการน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค รั้งที่  9/2560 ในวันพฤหัสบดีที่  
21 กันยายน พ.ศ. 2560 

(2) เสนอแนะให้อาจารย์ที่ ได้รับการต่อเวลาราชการฯ ทั้งสามท่านจัดท าผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีงานวิจัยจ านวน
มาก เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่อาจารย์รุ่นหลังต่อไป 

(3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในวาระการประชุม หน้า 51 ผลงานทาง
วิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี ได้แก่ค าว่า “Newcastle Upon Type” แก้ไขเป็น “Newcastle 
Upon Tyne” 
 

มติที่ประชุม (1) เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 
  (2) เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย โดยมีเงื่อนไขว่า 
“มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้ก่อน  
สิ้นปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560” 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕60  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2560  
ในวันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


