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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/๒๕61 

วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------- 
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 นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 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.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ 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. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในช่วงปิดภาคเรียน 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ในช่วงปิดภาคเรียน 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรมส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้ 
1) การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะ

การท างานของอาจารย์และบุคลากรในทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการสอน และทักษะอื่น ๆ ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน รวมท้ัง
โครงการเร่งรัดส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

2) กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เป็นการจัดกิจกรรมของคณะและส านักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นการท าโครงการบริก ารวิชาการ  
3 ลักษณะ คือ โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคม โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการยกระดับ
เศรษฐกิจของชุมชน และโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการอบรมพัฒนาสุขภาพของผู้สูงวัย ในเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

3) กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยมีจ านวนนักศึกษาใหม่ท่ีรายงานตัวในปีการศึกษา 2561 
รวมทุกกลุ่มจ านวน 3,200 คน และมีกิจกรรมการปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมสอบวัดความรู้
พื้นฐาน และการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประมาณ 30 ช่ัวโมง ซึ่งในส่วนของนักศึกษาใหม่จะเข้าร่วม
กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

  1.2 การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
ช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจัดท างบประมาณจ านวน 587 ล้านบาท แต่มีการปรับลดงบลงทุน
เบ้ืองต้นส าหรับค่าก่อสร้างผูกพัน 1 งวดงาน ท าให้เหลืองบประมาณจ านวน 570.1073 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 377.4966 ล้านบาท แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
จ านวน 154.2247 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน จ านวน 37.0459 ล้าน
บาท และแผนงานบูรณาการณ์วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1.3401 ล้านบาท  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้งบประมาณของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งถูกตัดลด และในปีต่อไปจะมีการพิจารณาถึงเงินสะสมของมหาวิทยาลัย หากมีเงินสะสมคงเหลือเกินร้อยละ 1 ของ
งบประมาณท้ังหมดต้องสมทบเข้าไปในการพิจารณางบประมาณด้วย ท้ังนี้จะใหค้วามส าคัญกับงบยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
การเสนอโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาจะถูกตัดงบประมาณ ซึ่งโครงการต้องเป็นโครงการท่ีพัฒนา
บุคลากรก่อน แล้วจึงน าบุคลากรดังกล่าวกลับมาพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 

 4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
  ถอนวาระ 

 

4.3 ขออนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น
ของหน่วยงาน 
สรุปเร่ือง 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบและก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน จ านวน 9 หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงาน และ
คณะกรรมการประเมินเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงานได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมิน ซึ่งมีผล
คะแนนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 49 ต าแหน่ง 

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปผลการประเมินค่างานและน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 29 
มิถุนายน 2561 ซึ่งมติท่ีประชุมได้เห็นชอบกับผลการประเมินค่างานและการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน โดยให้ผ่านการประเมินจ านวน 49 ต าแหน่ง (9 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561  
ได้พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน โดยมีมติ
เห็นชอบกับผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จ านวน 49 ต าแหน่ง 
(9 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้นและแผน
ก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 

ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปจ านวนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 9 
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 
 



๔ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลแล้ว เห็นสมควรอนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน จ านวน 49 ต าแหน่ง (9 หน่วยงาน) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน จ านวน 49 ต าแหน่ง (9 หน่วยงาน) 
 

4.4 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สรุปเร่ือง 
 อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2) อาจารย์ประมูล อรุณจรัส 
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (3) อาจารย์อภิญญา  นุชนารถ ในสาขาวิชาการท่องเท่ียว (4) อาจารย์โยธิน พลประถม 
ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ (5) อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม ในสาขาวิชาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้ว ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภา
วิชาการรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ศรันยดิ์ษฐ์ เบญจพงศ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

 2)  อาจารย์ประมูล อรุณจรัส เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 

ต้ังแต่วันท่ี 11 มกราคม 2561 
 3)  อาจารย์อภิญญา นุชนารถ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการท่องเท่ียว) 
ต้ังแต่วันท่ี 29 มกราคม 2561 
 



๕ 

 

 4)  อาจารย์โยธิน พลประถม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 

 5)  อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว) 
ต้ังแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวม 5 ราย ตามท่ีเสนอมา และ 
มีข้อเสนอแนะว่า 1) มหาวิทยาลัยควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบถึงการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ท่ีไม่ผ่านการประเมินด้วย เพื่อให้มีหลักฐานในกระบวนการด าเนินการ และอาจารย์สามารถขอทบทวนผลการ
ประเมินได้ รวมท้ังสามารถเก็บผลงานทางวิชาการท่ีผ่านบางส่วนไว้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ด้วย 
2) มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับประกาศของ ก.พ.อ.  
  

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

2) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ประมูล  อรุณจรัส ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ต้ังแต่วันท่ี 11 มกราคม 2561 

3) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์อภิญญา  นุชนารถ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว ต้ังแต่วันท่ี 29 มกราคม 2561 

4) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์โยธิน  พลประถม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 

5) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว ต้ังแต่วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
 

 4.5 การพิจารณาแนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
สรปุเร่ือง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2555 - รับการประเมินการสอน 
  - ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ปี พ.ศ. 2558  - ใช้ผลการประเมินการสอนเดิม 
  - ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทหนังสือ” 
 ปี พ.ศ. 2560  - ใช้ผลการประเมินการสอนเดิม 
  - ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทหนังสือ” เดิม 
  - ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทงานวิจัย” 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
จัดส่งผลการพิจารณาเข้าสู่การรับทราบของสภาวิชาการ และการอนุมัติต าแหน่งระดับศาสตราจารย์ ส าหรับ  



๖ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 
จากนั้นสภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยจัดส่งผลการพิจารณาและด าเนินการดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ 0564.01/1692 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสนอ ก.พ.อ. 
ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประสานงานเป็นการภายใน  จากงานก าหนดต าแหน่ง สกอ. โดย
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 
  1) ระยะเวลาการใช้ผลการประเมินการสอนเก็บไว้นานเกินไป โดยท่ัวไปเก็บไว้ได้  ไม่เกิน 3 ปี 
  2) ในการใช้ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ “ประเภทหนังสือ” ท่ีผ่านการประเมินในปี พ.ศ. 2558 
ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยระบุไว้ว่าให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการดังกล่าวไว้ได้  
แต่พบว่ามิได้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 จากข้อสังเกตดังกล่าวได้รับค าแนะน าในแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รับการประเมินผลการสอนใหม่ 
  2) จัดส่งผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและการวิจัยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ (ชุดเดิม) ประเมินผลงานซ้ าอีกครั้ง 
 ท้ังนี้เมื่อด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในข้อ 1) และ ข้อ 2) แล้ว ให้น าผลการรับการประเมินการ
สอนและการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการประเมินแล้วเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการต่อไป 
 มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันศุกร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณากรณีดังกล่าวข้างต้น แล้วมีมติว่า 
เห็นสมควรยืนยันตามท่ีด าเนินการไว้เดิม ด้วยเหตุผลดังนี้ 
 1) กรณีการประเมินผลการสอน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 5.2.2 และ ข้อ 5.3.2 
ระบุการประเมินการสอนว่า “โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน” ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอน ... โดยมิได้มีการระบุระยะเวลาของการเก็บผลการสอนไว้ จึงถือว่า เก็บไว้ได้ 

 2) กรณี การน าผลการพิ จารณาผลงานทางวิชาการบางรายการของผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ ผ่าน 

ตามเกณฑ์ให้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้กับผลการประเมินไว้ได้นั้ น ประกาศ ก.พ.อ. 
ดังกล่าวข้างต้น มิได้ระบุข้ันตอนดังกล่าวไว้  
  

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และข้อแนะน าดังกล่าวแล้วเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยหารือกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ในการเลือกแนวทางการปฏิบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยสรุปไว้ 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) ให้มหาวิทยาลัยทักท้วงค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยยืนยัน
ตามมติท่ีประชุมของสภามหาวิทยาลัยเดิม เนื่องจากในประเด็นผลการรับประเมินการสอน โดยท่ัวไปเป็นไปตาม
ข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้สามารถเก็บผลการรับประเมินการสอนไว้ได้ 2-3 ปี ดังนั้นหากมิได้ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยย่อมถือว่าตามหลักปฏิบัติสามารถท าได้ และในประเด็นผลงานทางวิชาการ ประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุว่า ในกรณีท่ีผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการประเมินแล้วสามารถ



๗ 

 

เก็บไว้ได้ โดยไม่ได้ระบุระยะเวลาท่ีสามารถเก็บไว้และการท่ีให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนอาจเป็นการปฏิบัติ
ซ้ าซ้อน ดังนั้นการท่ีสภามหาวิทยาลัยยึดถือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ของสกอ. ย่อมเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นค าแนะน าอย่างไม่เป็นทางการจาก สกอ. แต่เป็นการประสานงานภายในจากเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 

2) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพื่อให้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ด าเนินการ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากด าเนินการทักท้วงอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลายปี  

ท้ังนี้เมื่อหารือและได้ข้อสรุปในแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ให้มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ 
ดร.บังอร เสรีรัตน์ จัดท าหนังสือรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ เลือกแนวทางในการปฏิบัติการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สรุปไว้ 2 แนวทาง 
 

 4.6 ขออนุมัติให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ไว้ใช้
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เย็นห ทัย แน่นหนา ได้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัมพล เช้ือแถว ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ ระ ดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทต ารา ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2558 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาวิวัฒน์ ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 ประกาศ ก .พ .อ . เรื่ อ ง  ห ลัก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารพิ จารณ าแต่ง ต้ั งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 9 “กรณีการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับท่ีได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน า
ผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินท่ีผ่านการ
พิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก” 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ขอน าเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีได้ผ่าน
ตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ  
เพื่อเก็บผลการประเมินดังกล่าวไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นหทัย  แน่นหนา ผลงานประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เช้ือแถว ผลงานประเภทต ารา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2558 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาวิวัฒน์ ผลงานประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 



๘ 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ว่า เนื่องจากประกาศ ก.พอ. มิได้ระบุ
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในส่วนนี้ไว้ ในกรณีนี้เห็นสมควรให้น าผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ท้ัง 3 คน เสนอต่อสภาวิชาการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
  

มติที่ประชุม รับทราบการขออนุมัติให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
ไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในครั้งต่อไป โดยให้น าเสนอต่อสภาวิชาการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ  
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 



๙ 

 

ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 
เมื่อวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ  
ท้ัง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 

 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2558 
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

     

 4.8 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 
 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวปฏิบัติและเงื่อนไข 
ท่ีควรพิจารณาให้การปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรท่ีจะปิดต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 2. เงื่อนไขท่ีควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 
 2.2 หลักสูตรท่ีไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 
 2.3 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 2.4 หลักสูตรท่ีไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
 2.5 หลักสูตรท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 3. ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา 
ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
 หลักสูตรท่ีขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่  
 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  พ.ศ. 2548 เนื่ องจากหลักสูตร ไม่ ได้ 
มีการปรับปรุงและไม่ได้เปิดรับนักศึกษาติดต่อกันมาเป็นเวลา 7 ปีการศึกษา โดยปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างอยู่  
ในหลักสูตรแล้ว   
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากหลักสูตร
ไม่ได้มีการปรับปรุงและไม่ได้เปิดรับนักศึกษาติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา โดยปัจจุบันไม่มีนักศึกษา 
คงค้างอยู่ในหลักสูตรแล้ว 



๑๐ 

 

 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี  
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอหลักสูตร 
ท่ีขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร ท้ัง 2 หลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561  
วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้ความ
เห็นชอบการปิดหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ.2548 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตร ดังนี้ 
    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ.2548  
    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2551 
   

  4.9 การขอความเห็นชอบยกเว้นเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาในการได้รับเกียรตินิยมให้แก่นักศึกษา
เฉพาะกรณี 
สรุปเร่ือง 
 ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมได้มี
การพิจารณาการขอความเห็นชอบผลการศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีการหารือเพิ่มเติมในประเด็น 
ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ราย คือ นางสาวศุภกานต์ เภสัชชา นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ท่ีมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 3.70 แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนดซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการศึกษาเกินก าหนดพบว่า นักศึกษาดังกล่าวได้รับ 
การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นครูอาสาสมัคร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งท่ีประชุมสภาวิชาการ
พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในนามของมหาวิทยาลัย  
จึงสมควรท่ีจะได้รับการยกเว้นเกณฑ์ท่ีก าหนดระยะเวลาศึกษา เพื่อให้เกียรตินิยมดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ และได้
มีมติเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการให้เกียรตินิยมแก่นักศึกษารายดังกล่าว รวมท้ังเห็นควรให้จัดท า
ประกาศหรือแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ใน
ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจะได้รับเกียรตินิยม ส าหรับบุคคลท่ีไปปฏิบัติภารกิจสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอน าประเด็นดังกล่าวน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา ท่ีประชุมได้พิจารณาตามแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และความจ าเป็นแล้ว มีข้อเสนอแนะให้สามารถ
ยกเว้นเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาในการได้รับเกียรตินิยมให้แก่นักศึกษากรณีดังกล่าวได้ เนื่องจากนางสาวศุภกานต์ 
เภสัชชา มีระยะเวลาการศึกษาครบตามก าหนดเพราะเป็นการพักการเรียนไปปฏิบัติภารกิจสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 
จึงสามารถอนุโลมได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับฯว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 โดยมี
ข้อยกเว้นระบุให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  กรณีมีปัญหาให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  
จึงเห็นสมควรให้อธิการบดีน าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นดังกล่าว   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้อธิการบดีน าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นดังกล่าว  
 
  



๑๑ 

 

  4.10  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ  
และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 
10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีฯ ครั้งท่ี 12/๒๕60 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง ก่อนน ามา
เสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กล่ันกรองการแก้ไข  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2561 วันพฤหัสบดี ท่ี  19 เมษายน  พ .ศ. 2561 (ครั้ ง ท่ี  1 ) ท่ีประ ชุมมีม ติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้รับค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยว่าควรมีการ
น ากลับไปเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนช่ือสาขาวิชาจาก “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)” เป็น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)” จึงได้น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561  
วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อีกเล็กน้อย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การพิจารณา  
 ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดความถูกต้องของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นสมควรให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

  4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรอง
หลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขรายละเอียด ตาม



๑๒ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขก่อนน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ 
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชา ติ  
พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕61 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯกล่ันกรอง เป ็น ที ่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

การพิจารณา  
ท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดความถูกต้องของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นสมควรให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 
 

4.12 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเหตุผล
ความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
  2. วิทยาลัยการดนตรี น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 
อาจารย์ป ระจ าภ าควิช าดนตรี ไท ย  ซึ่ งจะ เกษี ยณ อายุ ราชการ ใน วั น ส้ินปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 6 1  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ประกาศ  
ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1)  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
 ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน  
และกรรมการอื่น ตามจ านวนท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการท้ัง 2 ราย ท่ีหน่วยงานเสนอขอต่อเวลาราชการ 
ตามสาระของประกาศ ก .พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในส่วนของวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการแล้วพบว่า 



๑๓ 

 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล มีวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามข้อ 5 (1) 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ มีวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามข้อ 5 (1)  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2561”  
ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 
 

การพิจารณา  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาวาระดังกล่าว 
ท่ีประชุมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. ดร.บุญลือ     ทองอยู่  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์   ฟุ้งขจร  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพิสิฐ     วงศ์วัฒนากูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

4.13  (ร่าง) โครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยโดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดท า (ร่าง) โครงการประชุมศึกษา 
ดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน  มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยดงอา สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยมีแนวคิดให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้แทนในการท าหน้าท่ีกระชับความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อขยายความ
ร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ 
  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้น า (ร่าง) โครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กรและด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี31 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) โครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
และด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศแล้ว เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการจัด

https://www.google.co.th/search?dcr=0&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99&sa=X&ved=0ahUKEwivibzmiqjcAhUZU30KHbWsBVMQ7xYIbygA


๑๔ 

 

โครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดโครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 1. ส านั กวิ เทศสัมพั นธ์และเครือข่ ายอาเซี ยน ได้มี การเปล่ียนแปลงผู้บริหารชุดใหม่  เพื่ อให้ 
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (14) 
และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. กองบริหารงานบุคคลได้แต่งต้ังนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2007/2561 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
เพื่อให้การบริหารงานของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จึงด าเนินการจัดท าค าส่ังสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและแก้ไขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าค า ส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี  6/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส่ัง ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 2. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 7/2561 เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและ
แก้ไขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
ส่ัง ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 3. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 8/2561 เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและ
แก้ไขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา) ส่ัง ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี ้
 1. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 6/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ า
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส่ัง ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
     2. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 7/2561 เรื่อง  ยกเลิกค าส่ังและแก้ไขรายช่ือ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ส่ัง ณ วันท่ี 
23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 3. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 8/2561 เรื่อง ยกเลิกค าส่ังและแก้ไขรายช่ือ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิ นเพื่ อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งสูงขึ้น  (ส าหรับข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา) ส่ัง ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ป ีศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                       ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


