
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดราชการ 
2. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การมอบพวงมาลัยแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย

และเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอโอกาสกราบสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
มอบพวงมาลัยแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  3/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
21 มีนาคม พ.ศ. 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
4 เมษายน พ.ศ. 2562 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕62 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ในหน้า 11 วาระท่ี 4.7 มติท่ีประชุม บรรทัดสุดท้าย แก้ไขเพิ่มเติม
จากค าว่า “รับทราบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ”  

แก้ไขเป็น “เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา” 

และน าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 ตามท่ีได้มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญ ครั้งท่ี 1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

สรุปเร่ือง 
 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกระบวนการจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  



๓ 

 

 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 
พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (1) ระบุว่า สภามหาวิทยาลัย  
มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน  
พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
  (1) ควรจัดท าสรุปรายละเอียดในภาพรวมของการปรับแก้ไขเพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี เพื่อให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

(2) ควรจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 1 ปี โดยเพิ่มเติมประเด็นส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนี้ 

(๒.๑) ปัญหางบประมาณลดลงเนื่องจากผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลง  
(๒.๒) ปัญหางบวิจัยลดลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทิศทางงบวิจัย มีการก าหนดทิศทางของ

งานวิจัยโดยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ประเมินคุณค่าของงานวิจัยเป็นจ านวนเงิน และมี
การลดจ านวนโครงการลงให้เหลือเพียงงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงเท่านั้น รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยสายสังคมศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ใหบู้รณาการเข้ากับสายวิทยาศาสตร์ 

(๒.๓) การพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอส าหรับสังคมปัจจุบันและ
อนาคต โดยการเน้นจุดเด่นและรายละเอียดท่ีแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา  

(3) ควรจัดท าโครงการให้สอดคล้องและตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(4) รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ควรสอดคล้องกับการแบ่งส่วนงานของกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย 
(5) ควรมีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และควรมีแผนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การดึงดูดผู้เรียน และ
แก้ไขปัญหาภายในของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นต้น 

(6) แผนยุทธศาสตร์ควรระบุรายละเอียดของการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้มี
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด 

(7) ความชัดเจนในการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นวิทยาเขตเป็นการก าหนดเป้าหมาย
ในระยะยาว ซึ่งในเบ้ืองต้นตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรจัดท าโครงการท่ีสามารถจัดหา
รายได้เพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยเป็นหลัก และควรมีแผนบริหารจัดการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
 
 
 



๔ 

 

 4.2 การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 ดร.สายหยุด  จ าปาทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ตามรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ี 22/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจ ารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ส่ัง ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 
ตามรายละเอียดในหนังสือลาออก ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต าแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการว่างลง 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย  ข้อ 3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีด ารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 18 
เมษายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ 
ดร.สุจริต  เพียรชอบ  ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

4.3 การอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ และการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สรุปเร่ือง  
 รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ต้ังแต่วันท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 อาจารย์ จ านวน 10 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
  1. อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา (2102) ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  2. อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) 
อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  3. อาจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  4. อาจารย์กชกร ชิตท้วม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104) 
อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403) ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



๕ 

 

  5. อาจารย์พนัส ต้องการพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
  6. อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(0151) ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
  7. อาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  8. อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  9. อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

10. อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2  คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ด 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 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 หลักเกณฑ์และวิธี  
การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.
2550, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9) พ .ศ.2556 และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ .2556 ภายหลังจาก 

การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภา มหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1. อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน (650107) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยเมื่อ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่งดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้น าเสนอเรื่องไปยัง ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังต่อไป 
  2. แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
  1) อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา (2102) ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  2) อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  3) อาจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ (8103) ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



๖ 

 

  4) อาจารย์กชกร ชิตท้วม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
(8104) อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403) ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  5) อาจารย์พนัส ต้องการพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ (8103) ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
  6) อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (0151) ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
  7) อาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  8) อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ (8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  9) อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
   10) อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณาต าแหน่ งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมั ติ ต าแหน่ งศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย และแต่งต้ั ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 10 ราย ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
       2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา (2102) ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

4. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 

5. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์กชกร ชิตท้วม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
(8104) อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403) ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 

6. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์พนัส ต้องการพานิช ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561  

7. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(0151) ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2561 

8. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 

9. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 

10. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 



๗ 

 

11. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชทัศนศิลป ์
(8101) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2561    
 

4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลา 
ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและ 
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และวิทยาลัยการดนตรี   
ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2560 

  5) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
4 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
 (1) ให้ปรับแก้ไขข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ Mr. Zhang Changjun โดยสลับคุณวุฒิ M.A. ขึ้นก่อน B.A. 

(2) ให้ตรวจสอบคุณวุฒิและเพิ่มเติมประวัติของอาจารย์ชาวต่างชาติให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 



๘ 

 

(3) ท่ีประชุมได้ต้ังข้อสังเกตถึงการเสนอขอแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 จากเดิม “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559)” เปล่ียนเป็น “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)” ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากขัดแย้งกับวันท่ีหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559 
2. เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 

ในหลักสูตร ดังนี้ 
        2.1 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559 
        2.2 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
  2.3 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและกราฟิกอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 

2.4 การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2560 

2.5 การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 

  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง  
 มหาวิทยาลัยมีค าส่ังท่ี 3789/2559 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่อง ลงโทษปลดออกจาก
ราชการ โดยได้ลงโทษปลดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ เนื่องจากกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคห้า แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าร าชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้อุทธรณ์ค าส่ังปลดออกจากราชการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)  
ได้พิจารณาอุทธรณ์ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2561 และมีมติให้ยกอุทธรณ์  
(ค าวินิจฉัยท่ี อ.3/2561)  และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 (3) แห่งข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ค าส่ังให้ออกจากราชการ และค าส่ังลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.2560 ส่ังให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องของ  
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้ หรือการ
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ ตามหนังสือท่ี ศธ0592(3)3.23/4934 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แจ้งค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาท่ี 1614/2561 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ



๙ 

 

ประโยชน์ท่ีมิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 39 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  
 มหาวิทยาลัยมีค าส่ังท่ี 1219/2562 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 โดยเปล่ียนแปลงโทษ จากลงโทษ
ปลดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ เป็นลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ออกจากราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 60 ระบุว่า “เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือส่ังให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว 
ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษมิได้
ด าเนินการทางวินัยหรือมิได้ส่ังให้ออกจากราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะส่ังให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน  
การด าเนินการ และส่ังการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมก็ได้ 

 ท่ีประชุมได้รับฟังการรายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว  
มีการต้ังข้อสังเกตในการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)  
ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.2 การชี้แจงเหตุผลกรณีที่ไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อการขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
สรุปเร่ือง 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอ
ขอรับรองปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ต่อคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมส านัก งาน
เลขาธิการคุรุสภา ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งให้ช้ีแจงเหตุผลกรณี
ท่ีไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อการขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ตาม
มติคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2562 และให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดท ารายการช้ีแจงเหตุผลกรณีท่ีไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อ
การขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามเกณฑ์ของคุรุสภาเนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 และได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อเนื่องมาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งทาง  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ข้อ 7 ว่า สถาบันท่ีประสงค์จะขอรับการประเมิน
เพื่อรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือพร้อมท้ังจัดส่งเอกสารตามแบบท่ีคุรุสภาก าหนดต่อ
เลขาธิการก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ใช้ส าหรับกรณีท่ีเป็นหลักสูตรใหม่ของ สถาบันเท่านั้น โดยท่ีทาง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีเจตนาท่ีสุจริตโดยมิได้มีเจตนาท่ีจะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีประกาศคุรุสภา เรื่อง 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 แต่ประการใด 



๑๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอรายการช้ีแจงเหตุผลกรณีท่ีไม่ได้เสนอขอรับการประเมิน 
เพื่อการขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


