
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕.    อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 

สรุปเร่ือง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดต้ัง 

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม” ซึ่งอาจมีการปรับช่ือเป็น  “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม” โดยการจัดต้ังกระทรวงใหม่จะมีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และพระราชบัญญั ติ ท่ี ใช้ในการบริหารงาน 2 ฉบับ คือ  
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ซึ่งจะก ากับการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยท้ังหมด และผ่านการประชาพิจารณ์แล้ว 
และร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัย จึงควรศึกษาแนวทางและ
รายละเอียดท่ีส าคัญ เช่น การไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยต้องก าหนด 
แนวทางการออกใบประกอบวิชาชีพแยกต่างหาก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดกลุ่มแยกเป็น
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น เป็นต้น 

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

  1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561    
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้
ยกเลิกมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับเดิมให้ใช้ฉบับใหม่แทน มีการก าหนดมาตรฐาน 5 ด้าน และมอบหมายให ้
ฝ่ายเลขานุการจัดท าส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ให้แก่
คณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS (Thai University Central Admission) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ระบบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มีก าหนด 5 รอบ ซึ่งรอบท่ี 1 รอบ Portfolio มีระยะเวลา 3 เดือน เริ่มรับประมาณ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2๕61 มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมการก าหนดจ านวนรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้เรียบร้อย
แล้วส่งข้อมูลไปยัง ทปอ. โดยปีนี้จะแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา คือ หากนักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยในรอบใดรอบหนึ่งแล้ว  
จะสามารถสละสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.4 การด าเนินการของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ขณะนี้การด าเนินการเสนอหลักสูตร 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้รับทราบหลักสูตร ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับการรับทราบ
หลักสูตรเนื่องจากมีหลักสูตรจ านวนมาก และสกอ. ด าเนินการไม่ทัน จึงมีการด าเนินการรับทราบเฉพาะหลักสูตรใหม่
ก่อน โดย สกอ. จะส่งคืนหลักสูตรกลับมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อใส่เข้าไปใน CHECO (CHE Curriculum Online) ดังนั้น
หากมหาวิทยาลัยได้รับหลักสูตรคืนแล้วให้รีบด าเนินการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อสามารถด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทันเวลา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 การให้สัตยาบันร่วมกันของสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) กรณีการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย (สออ.) ได้มีการให้สัตยาบันร่วมกันในการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการส าเร็จการศึกษาหรือสอบไม่ผ่านแล้ว
มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอนวิชานั้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ จึงมีการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ 
ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อ 1 ภาคเรียน หากมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวควรด าเนินการให้สัตยาบันด้วย 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกน่ักศึกษาอย่างมาก 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 การเสนอขอชะลอการบังคับใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งในการประชุม 
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีการพิจารณาว่า ควรมีการขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปี เนื่องจากคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์สุขภาพด าเนินการไม่ทัน 
เพราะมีงานวิจัยจ านวนมากท่ีอาจไม่สามารถน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจากงานวิจัย 
ส่วนใหญ่มีการจัดท ามาอย่างต่อเนื่องก่อนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม ท่ีประชุมจึงแต่งต้ังคณะท างานเพื่อขอ
ชะลอการบังคับใช้ไปอีก 1 ปี และขอให้ประกาศ ก.พ.อ ฉบับดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะข้าราชการเท่านั้น ไม่ให้บัง คับใช้
กับพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้ 
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ และเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเก็บผลงานทางวิชาการ ระยะเวลาการตรวจผลงานทางวิชาการ รวมท้ังหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินผลการสอนด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

1.7  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง การก าหนดช่ือ
สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยก าหนดไปแล้ว  
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้การขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ต้องระบุสาขาวิชาให้เป็นไปตามก าหนด โดยมีการก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา ซึ่งผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการควรก าหนดเพียงสาขาวิชาเท่านั้น ไม่ควรก าหนดอนุสาขาวิชาเพิ่มเติม เพราะสามารถเลือกท า 
อนุสาขาวิชาอื่นได้ โดยไม่เป็นการข้ามสาขาวิชา และเป็นการยื่นขอก าหนดต าแหน่งโดยใช้วิธีปกติ เพราะหากก าหนด 
อนุสาขาวิชาไว้จะท าให้การข้ามสาขาวิชาด าเนินการยากกว่า และส าหรับผู้ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต้องน ามา 
เรียบเรียงจัดกลุ่มใหม่ให้เข้ากับเกณฑ์หัวข้อท่ีก าหนดไว้ และต้องมีการลงนามรับทราบเป็นรายบุคคล ภายในวันท่ี 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.8 งบประมาณวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  น าเสนอท่ีประชุมว่า งบประมาณท่ีส าคัญ ท่ีสุดใน

สถาบันอุดมศึกษาปัจจุบัน คืองบประมาณวิ จัย ซึ่ งงบประมาณวิ จัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี ค่าเฉล่ียต่ า  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้งบวิจัยประมาณหนึ่งล้านบาทและถูกตัดลดอีกร้อยละ 2 จึงมอบหมาย
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์จัดท า
งานวิจัยใหม้ากยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.9 การบริหารจัดการเงินงบประมาณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  น าเสนอท่ีประชุมว่า เรื่องเร่งด่วนจากการประชุม

คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งมีการเรียกคืนเงินงบประมาณบุคลากรท่ีน าไปต้ังเป็นงบสวัสดิการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนประมาณสามร้อยล้านบาท โดยให้คืนภายใน 60 วัน เป็นการคืนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 - 2560 ซึ่ง สกอ.ก าหนดว่างบสวัสดิการดังกล่าวต้องคงไว้ 2 ปี และมีโครงการรองรับ แล้วเสนอไปยัง
กระทรวงการคลังเพื่อขอต้ังเป็นงบสวัสดิการ โดยต้องส่งรายละเอียดของบุคลากรพร้อมอัตราเงินเดือนให้
กรมบัญชีกลางด้วย มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างระเอียดรอบคอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัย 
ท่ีแจ้งเรื่องส าคัญหลายเรื่อง ในส่วนของเงินงบประมาณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งได้ถูกเรียกคืนไป
เรียบร้อยแล้ว เป็นลักษณะของงบจ้างบุคลากรแล้วไม่ได้จ้าง จึงน ามาต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการ ซึ่งในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการด าเนินการบรรจุแต่งต้ังบุคลากรเกินอัตรางบประมาณแผ่นดิน  
ท่ีได้รับ จึงสามารถเกล่ียคนได้ครบตามอัตราท่ีก าหนดไว้ และไม่มีงบประมาณบุคลากรคงเหลือ อย่างไรก็ตามจะน าไป
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/๒๕61 เม่ือวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕61 เมื่อวัน
อังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 แนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
สรุปเร่ือง 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 การพิจารณาแนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ “รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เลือก
แนวทางในการปฏิบั ติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยสรุปไว้  
2 แนวทาง” คือ 
 แนวทางท่ี 1 การปฏิบัติตามข้อสังเกตของ สกอ. ดังนี ้
 1. ให้รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รับการประเมินการสอนใหม่ 
 2. จัดส่งผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
(ชุดเดิม) ประเมินผลงานซ้ าอีกครั้ง 
 แนวทางท่ี 2 การยนืยันกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไว้แล้ว 
 ท้ังนี้  เมื่อรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ตัดสินใจเลือกแนวทางใดขอให้รองศาสตราจารย์  
ดร.บังอร เสรีรัตน์ ท าบันทึกแจ้งการตัดสินใจให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้ประสานแจ้งรองศาสตราจารย์  
ดร.บังอร เสรีรัตน์  เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าวแล้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
พิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติแนวทางท่ี 1 พร้อมท้ังจัดท าบันทึกน าเรียนสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของ  
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ โดยพิจารณาเลือกแนวทางปฏิบัติแนวทางท่ี 1 
   

 3.2 ก าหนดการโครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยโดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดท าโครงการประชุมศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
ยูนนาน มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยดงอา สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
แนวคิดให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้แทน 
ในการท าหน้าท่ีกระชับความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือ
และยกระดับความสัมพันธ์ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ 
 



๖ 

 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าโครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. จัดท าค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2543/2561 เรื่อง ขออนุญาตให้

ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชาจีน สาธารณรัฐเกาหลี ส่ัง ณ วันท่ี 14 
สิงหาคม 2561 

3. จัดท าก าหนดการโครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ โครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการกั บ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2. รับทราบ ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2543/2561 เรื่อง ขออนุญาตให้
ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ส่ัง ณ วันท่ี 14 
สิงหาคม 2561 

3. รับทราบ ก าหนดการโครงการประชุมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้านวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565  
กรณีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 

สรุปเร่ือง 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2561 

และได้รับการอนุมัติแผนอัตราก าลังดังกล่าวในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
พ.ศ.2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าแผนอัตราก าลังดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนเพื่อขอ
กรอบอัตราก าลังใหม่เพิ่มเติม และจัดสรรอัตราก าลังแก่สาขาวิชาต่างๆ รวมท้ังน าไปใช้ในการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ ท่ีขอต่อเวลาราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนอัตราก าลังดังกล่าวมีระยะ
ส้ินสุดของแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่เนื่องจากในการพิจารณาการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแผน
อัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 ในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของ
สาขาวิชาต่างๆ ท่ีขอต่อเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลังสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 เป็นการเฉพาะกิจในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุร าชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรีในการรวบรวมข้อมูล
ตามแบบฟอร์มท่ี สกอ. ก าหนด และวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังจากภาระงานสอน (Teaching Load) เป็นฐาน 
ในการค านวณ ซึ่งจะท าให้ได้สารสนเทศด้านอัตราก าลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2565 ในรายการต่อไปนี้  
(1) บุคลากรท่ีพึงมี (2) บุคลากรในปัจจุบัน  จ าแนกตามประเภทของบุคลากร (3) อัตราก าลังเพิ่มใหม่ และ (4) จ าแนก
อัตราเพิ่มในข้อ (3) เป็นรายปีงบประมาณ ต้ังแต่ปี 2562 -2565 ดังตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 รายละเอียดดังแนบ 



๗ 

 

   ท้ังนี้  แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 กรณีสาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
 2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู 
 3. ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 
  4. ตารางแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอต าแหน่งเพิ่มใหม่ จ าแนกตามคณะ/
สาขาวิชา/หลักสูตร 
 

การพิจารณา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาวาระดังกล่าว 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาตามเหตุผล หลักเกณฑ์และความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นสมควรอนุมัติ
(ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 กรณีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
ภาควิชาดนตรีไทย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 กรณีสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 
 

 4.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สรุปเร่ือง 
 ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่ งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่น  

ค าขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ 

(2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
(3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
(4) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ี

เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่  ต ารา หนั งสือ งานวิ จัย ผลงานทางวิชาการ  

ในลักษณะอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ีย
ปีละไม่น้อยกว่าสามเรื่อง ท้ังนี้ เฉพาะท่ีได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  



๘ 

 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ไม่ครบสามปี 
ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรีน าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์น าเสนอการขอต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
2. วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอการขอต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 

  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งต้ัง 
“คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 10/2561  
ส่ัง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น 
  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ด าเนินการดังนี้  
  - ด าเนินการจัดประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาข้อมูลอัตราก าลัง
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเฉพาะสาขาวิชาท่ีมีผู้ขอต่อเวลาราชการ และแนวทางการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบ
เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้จัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และ
ระยะเวลาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  - ด าเนินการจัดประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณากล่ันกรอง 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ซึ่งท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานว่า “เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแสดงถึงภาระงานขั้นต่ า
ตามมาตรฐานภาระงานท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมภาระงานท้ังหมด และยังไม่สมบูรณ์
เพียงพอส าหรับการพิจารณา จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานงานผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลา
ราชการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาต่อไป” 
  - ด าเนินการจัดประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณากล่ันกรองการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติเห็นสมควรอนุมัติ ต่อเวลาราชการแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิ โฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ เนื่องจากเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย และผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลา
ราชการมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 5 ซึ่งมี
รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการท้ัง 2 ราย ดังแนบ 

 

การพิจารณา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในการพิจารณาวาระดังกล่าว 



๙ 

 

ท่ีประชุมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการฯ ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.โดม  
สว่างอารมย์ 

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ 
พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพงานวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นท าให้  
การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการมีจ านวนมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 
15/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีมติเห็นชอบ และปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายเลขานุการน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการ  
ทางวิชาการ พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.
2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
  (1) เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมีการก าหนดหลักการอย่างกว้าง โดยให้อ านาจอธิการบดีใช้ดุลยพินิจ 
ในหลายประเด็น และไม่มีข้อบังคับใดรองรับ จึงควรปรับแก้ไขระเบียบดังกล่าวเป็นข้อบังคับ และสามารถจัดท า
ระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดต่อไปได้  

(2) มหาวิทยาลัยควรระบุรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาในการให้บริการวิชาการด้วย โดย
ระบุด้านและจ านวนของการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ 
พ.ศ. .... 
 

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สรุปเร่ือง 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับเพิ่มเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา
และให้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2551  

งานวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง  
การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่า



๑๐ 

 

คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 16/2561 วันพุธ
ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสาระส าคัญ
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้คือ ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(3) ส านักกิจการนักศึกษา” แล้วจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแก้ ไขเพิ่ ม เติมประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับเพิ่มเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา
และให้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2551 
 งานวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 16/2561 วันพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้
ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสาระส าคัญของการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับนี้คือ การแก้ไขค านิยาม
และตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ.2561 
  

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของข้อบังคับ ดังนี้ 
- ข้อ 6 “การแบ่งส่วนงานภายใน” แก้ไขเป็น “การแบ่งหน่วยงานภายใน”  
- ข้อ 4 แก้ไขค าจ ากัดความของค าว่า “ส านัก” แก้ไขเป็น “ส านักกิจการนักศึกษา”  
- ข้อ 18 “เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการและหัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย” ตัดค าว่า “และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ” ออก เนื่องจากหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการเป็นต าแหน่งถาวรไม่เปล่ียนตามวาระของผู้อ านวยการ 

- ข้อ 30 “ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน...” แก้ไขเป็น “ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
หนี้สิน...” 



๑๑ 

 

(2) ควรพิจารณาปรับเป ล่ียนวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา เนื่ องจาก
คณะกรรมการประจ าส านักกิจการนักศึกษาเกือบท้ังหมดได้รับการแต่งต้ังโดยอธิการบดี ดังนั้นผู้อ านวยการส านัก 
จึงควรแก้ไขให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาคัดสรรก่อน แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามค าแนะน าของอธิการบดี 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. .... 
 

 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเรื่องเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) เนื่องจากใน (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “นิสิต”  
อีกต่อไป และก าหนดให้ใช้ค าว่า “นักศึกษา” เท่านั้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบการปรับแก้ไขในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ังของมหาวิทยาลัยท้ังหมด และอาจเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล ดังนี้ “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
หรือค าส่ังของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใช้บังคับไปก่อนท่ีข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ หากมีค าว่านิสิตในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าส่ังต่าง ๆ เหล่านั้น ให้หมายความว่า นักศึกษา” 

2) ควรตรวจสอบการเรียงล าดับองค์กรให้เป็นรูปแบบชัดเจนในข้อบังคับท้ังฉบับ ได้แก่ สภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุม และชมรม ตามล าดับเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 

3) ควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดค านิยามในข้อ 4 ดังนี้  
 - ปรับแกค้ านิยามของค าว่า “ชมรม” และ “ชุมนุม” ให้มีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 - ตัดค านิยามของค าท่ีไม่ได้ระบุในเนื้อหาของข้อบังคับออก ได้แก่ค าว่า “รองอธิการบดี”  

“ผู้ช่วยอธิการบดี” และ “รองคณบดี” เป็นต้น 
 - เพิ่ ม เติมค านิ ยามของค าว่ า “หมู่ เรียน” ให้ ชัดเจน  หรือปรับแก้ ค านิ ยามของค าว่ า  

“ผู้แทนนักศึกษา” เพื่อความชัดเจนของจ านวนผู้แทนนักศึกษาและการเลือกกรรมการนักศึกษาจากสาขาวิชา   
4) ควรก าหนดหลักการท่ีชัดเจนของข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญ

ของกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ประเด็น ได้แก่  
(1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานท า มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี 
โดยเพิ่มเติมค าว่า “จิตอาสา” ในข้อ 7 ของวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และระบุรายละเอียด
ของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ในข้อ 8  

5) ควรทบทวนหลักการเรื่องอาจารย์ท่ีปรึกษา ในข้อ 86 วรรคสอง ท่ีระบุว่า “อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักกิจการนักศึกษา” และวรรคสามระบุว่า “การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังตามค าแนะน าของประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ...” เพราะ
อาจท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งในการด าเนินงานและการกล่ันกรองงบประมาณขององค์การนักศึกษาได้ โดยควรก าหนดให้
มีอาจารย์ท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาเท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน 

6) งานด้านกิจการนักศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงควรมีกลไกของการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาท่ีชัดเจน โดยก าหนดทิศทางของกิจการ
นักศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพและตัวตนของบัณฑิต รวมถึงการเปิดกว้างให้นักศึกษามีความคล่องตัว  
ในการด าเนินงานเพื่อให้มีแรงจูงใจในการท างาน  



๑๒ 

 

7) สภานักศึกษาไม่ควรมีจ านวนคนมากเกินไป เนื่องจากมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลจึงต้องค านึงถึง
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

8) อธิการบดีควรระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการก าหนดคุณลักษณะของนายกองค์การ
นักศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เป็นท่ียอมรับของนักศึกษาท้ังหมด  

9) ควรตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา  
หากมีการเลือกก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเลือกโดยท่ีมีสโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิตด้วยจะมีผลผูกพัน 
โดยปริยาย เพราะเป็นการเลือกก่อนข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่หากเลือกโดยท่ีไม่มี
สโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิต เป็นการเลือกโดยใช้ข้อบังคับหรือระเบียบใด หากเลือกโดยใช้ข้อบังคับใหม่นั้นถือ
ว่าการเลือกดังกล่าวเป็นโมฆะทันที  
 10) มอบเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว 
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติให้ถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... โดยใหป้รับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒแิละตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก 
 ฝ่ายวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับท่ี ..) และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยได้ตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กับ (ร่าง ) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนัก ศึกษา  
พ.ศ. .... ฉบับนี้ 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) นอกจากการระบุภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม และชุมนุมแล้ว ควรมีค่าตอบแทนแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาดังกล่าวด้วย 

(2) ควรระบุรายละเอียดค านิยามของค าว่า “ชมรม” และ “ชุมนุม” เพิ่มเติม ได้แก่ ชุมนุมสังกัดคณะ 
ชมรมสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา เป็นต้น 

(3) ควรปรับแก้ไขค าในข้อ 90 และ 91 ให้ตรงกัน โดยค าว่า “องค์การนักศึกษา” แก้ไขเป็น 
“องค์การบริหารนักศึกษา” 

(4) ควรให้คณะกรรมการประจ าส านักกิจการนักศึกษาพิจารณารายละเอียดของการใช้จ่าย
งบประมาณในข้อบังคับอีกครั้ง ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
 

 4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัย
และการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จากเดิมท่ีเคยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 9-10 



๑๓ 

 

มีนาคม 2560 จัดการอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านกิจการนิสิต
นักศึกษา ณ โรงแรม บัดด้ี นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/
แนะน า ทบทวนกล่ันกรองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2560 รายงาน
ความก้าวหน้าและเข้าร่วมทบทวน/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี โดยมี 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 2.คุณจักรนิศิต 
พานิชสวัสด์ิ 3.คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวนกล่ันกรอง (ร่าง) กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก่อนส่งงานวินัยและนิติการมหาวิทยาลัย ช่วงท่ี 3 ด าเนินการอภิปรายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยคุณวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2M 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและ
การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติถอนวาระ
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดย
ให้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก 
 ฝ่ายวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ (ฉบับท่ี ..) และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยได้ตัดเนื้ อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา พ.ศ. .... ฉบับนี้ 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ปรับแก้ไขรายละเอียดในระเบียบ โดยให้น าวรรคสองของข้อ 14 มาเป็นวรรคสองของข้อ 15 
เนื่องจากการลงโทษนักศึกษาตามระเบียบดังกล่าวแตกต่างจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดโทษไว้ 
 (2) ควรตัดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ของนักศึกษาออกไปท้ังหมด เนื่องจากในการส่ัง
ลงโทษนักศึกษา เป็นกรณีท่ีอธิการบดีใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงไม่ควรมีการอุทธรณ์ต่ออธิการบดีอีก 
โดยนักศึกษาสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
     

 4.8 โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการด าเนินการจัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  
ได้น าเสนอโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
  - น าเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งท่ี 2/2558 วันอังคารท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2558 ท่ีประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนออีกครั้ง และครั้งท่ี 2 ในคราวประชุม
คณบดีฯ ครั้งท่ี 6/2558 วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดต้ัง 



๑๔ 

 

  - น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 
2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดต้ัง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
  - น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 
2558 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 
  - คณะกรรมการด าเนินการจัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม 2561 
การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควรปรับช่ือคณะจาก “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์” แก้ไขเป็น “คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

(2) เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ง
รายละเอียดการจัดต้ังคณะใหม่เพื่อจัดท าเป็นกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยควรจัดท ารายละเอียด
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยท้ังหมดส่งไปพิจารณาพร้อมกันด้วย หรือกรณีท่ี 2 คือมหาวิทยาลัยด าเนินการเฉพาะคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอไปยัง สกอ. โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้อง
อธิบายการใช้งบประมาณให้ละเอียด เนื่องจากมีความก้ ากึ่งระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย  

(3) ควรพิจารณาโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ในหน้า 5 เนื่องจากการมีคณะกรรมการจ านวนมาก
เกินไปอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารงานคณะ  

(4) ควรปรับรายละเอียดด้านงบประมาณให้มีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับให้ตรงกับมคอ.2 
และเพิ่มรายละเอียดของรายรับโดยสามารถน าเงินบ ารุงการศึกษามารวมได้ 

(5) ควรพิจารณารายละเอียดตัวเลข ในหน้า 25 โดยตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีให้
ถูกต้องตรงกับ มคอ.2 
  

มติที่ประชุม อนุมั ติ  โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ เปล่ียนช่ือเป็น  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   

  4.9 รายงานผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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 



๑๕ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการด 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...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
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 ได้มี 
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภา
วิชาการรับทราบ 
 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 ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินท่ีผ่าน  
การพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก” 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 

การพิจารณา   
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรให้ไม่อนุมัติการแต่งต้ังในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
รองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เย็นหทัย แน่นหนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ก าพล เช้ือแถว และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ และให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่านตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 9  
 

มติที่ประชุม  1. ไม่อนุมัติการแต่งต้ังในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นหทัย แน่นหนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าพล เช้ือแถว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  
ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

2. ให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่านตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 9 ดังนี้ 
        2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นหทัย แน่นหนา ให้เก็บผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.อ. ประเภทหนังสือ เรื่อง สเตอร์โอเคมีส าหรับเคมีอินทรีย์  



๑๖ 

 

  2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เช้ือแถว ให้เก็บผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.อ. ประเภทต ารา เรื่อง เศรษฐมิติ 
        2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ให้เก็บผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์ 
การประเมินของ ก.พ.อ. ประเภทหนังสือ เรื่อง ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 
 

 4.10 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลัก สูตรท่ีเปิดสอน” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทย าลัย” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความ
เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ป ีศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



๑๗ 

 

  6.2 บทบาทความส าคัญของส านักกิจการนักศึกษา 
สรุปเร่ือง 
  ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ น าเสนอท่ีประชุมว่า ส านักกิจการนักศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างบัณฑิต 
โดยมีส่วนในการสร้างความเป็นคนหรือท่ีเรียกว่าบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบ ซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีเสน่ห์ควรมี
ภาพลักษณ์ท่ีดีประกอบกับคุณภาพท่ีดีด้วย ดังนั้นบทบาทของส านักกิจการนักศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ระเบียบ
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการด้านกิจการนักศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมนี้จึงเป็นกฎหมาย
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และควรปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย โดยควรก าหนดเป็น
จุดเน้น มีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของส านักกิจการนักศึกษาด้วยเช่นกัน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ส านักกิจการนักศึกษาควรศึกษารายละเอียด
การบรรยายเรื่องความส าคัญของกิจการนักศึกษาของ ดร.ถนอม อินทรก าเนิด ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การพัฒนา
นักศึกษาควรเริ่มต้ังแต่ก่อนเป็นนักศึกษาจนกระท่ังส าเร็จการศึกษา ดังนั้นส านักกิจการนักศึกษาควรเป็นหน่วยงานใหญ่
เช่นเดียวกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และควรด าเนินการพัฒนาควบคู่กันไป 
 
เลิกประชุมเวลา 1๗.๓0 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


