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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 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. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ฐิตารีย์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ นายพงษ์พิชญ์  พิมพ์นารากร  
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ครั้งที่ 1” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 ประกาศการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม (อว.) จ านวน 9 ฉบับ 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมให้ทราบว่า ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 9 ฉบับ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการอีก 1 ฉบับ คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ และมีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คือ รองศาสตราจารย์  
นพ.สรนิต ศิลธรรม ในส่วนอื่นที่ยังไม่ได้ก าหนดให้หน่วยงานเดิมท าหน้าที่ไปก่อน และชื่อต าแหน่งก็ยังใช้ชื่อเดิมเช่นกัน  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชะลอลง และเกิดปัญหา
ในการเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรใหม่ ที่ สกอ. ยังไม่ได้รับทราบหลักสูตร ซึ่งอาจขอกู้เงิน กยศ. ไม่ได้ มหาวิทยาลัย
หลายแห่งจึงร่วมกันยื่นเรื่องให้ สกอ. เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรศึกษากฎหมายที่
ประกาศใช้ใหม่ทั้งหมด จัดท าบทสรุปและเปรียบเทียบกับกฎหมายเดิม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  
พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  
มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
ให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดงบประมาณที่ใช้จ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต่อมากรมบัญชีกลางได้ท าหนังสือแจ้งข้อมูล
ใหม่มีรายละเอียดว่ามหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างได้โดยไม่อยู่ภายใต้ระเบียบดังกล่าว 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.4 การของบประมาณแผ่นดินในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนรัฐบาล 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยกล่าวถึงรายละเอียด
นโยบายการพัฒนา กล่าวโดยสรุปคือ มหาวิทยาลัยต้องหาหุ้นส่วนสายเอกชนมาท างานด้วยกัน โดยเน้นการวิจัยเป็นหลัก 
การพัฒนาคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏควรทบทวนนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยควรเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายกระทรวง  
การอุดมศึกษาฯ รวมทั้งด้านงบประมาณ จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี งบประมาณแผ่นดินจะมีช่วงรอยต่อของการเปลี่ยน
รัฐบาลใหม่ การเสนองบประมาณแผ่นดิน รัฐธรรมนูญก าหนดให้ต้องผ่านคณะกรรมาธิการ ดังนั้นถึงแม้จะพิจารณา  
ในส่วนของส านักงบประมาณแล้ว แต่งบประมาณยังไม่อนุมัติจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรี รัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนจึงจะสามารถพิจารณางบประมาณได้ งบลงทุนอาจจะถูกตัดเป็นงบด าเนินงานซึ่งต้องด าเนินงานตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนด การของบลงทุนจะมีกระบวนการยุ่งยาก ดังนั้นการจัดท างบประมาณปีนี้ควรท าอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
18 เมษายน พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1  ข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกระบวนการจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (1) ระบุว่า สภามหาวิทยาลัย  
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 
เมษายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เสนอข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะรายละเอียดการปรับแผนเพิ่มเติมตัวชี้วัด ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะ
และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการรับค่าจ้างเต็มจ านวน 1.7 เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ และจ านวน 1.5 เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการแล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามค าสั่งที่ 592/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมติคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้คืนเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งรวมถึงกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้
ลาออก เสี ยชีวิ ต  หรื อเกษียณอายุราชการไปแล้วด้ ว ย โดยให้จ่ าย เงินกองทุนฯ กับยอดเงินที่ ได้หักไว้  
และในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้เบิกเงินสวัสดิการเกินจากที่หักไว้ในส่วนของตน ให้น าดอกเบี้ยเงินกองทุนฯ  
มาสมทบจ่ายคืนให้กองทุนฯ รวมทั้งให้น าเสนอข้อมูลการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหาร
กองทนุพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติ  
ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้น าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และยุติการหักเงินร้อยละ 0.2 น าส่งเข้ากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
รวมถึงยุติการจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
 

การพิจารณา 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม  เนื่องจากใน 
ที่ประชุมมีพนักงานมหาวิทยาลัยและได้ด ารงต าแหน่งที่อยู่ในกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
มาแล้ว ท าให้อาจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปราย
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และลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาต
ให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 

นายกสภามหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในที่ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลแก่ 
ที่ประชุมได้ โดยไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อตกลง
ของมหาวิทยาลัย จึงควรพิจารณาในภาพรวมโดยไม่ลงในรายละเอียด  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
  (1) สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาตามข้อกฎหมายในสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ซึ่งในประเด็นที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ข้อ 1 การอนุมัติจ่ายเงิน
คืนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตามที่คณะกรรมการกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ เนื่องจากข้อบังคับฯ ไม่ได้ก าหนดอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาการใช้จ่าย
เงินกองทุนไว้ ท าให้สภามหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจพิจารณาอนุมัติจ่ายคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยได้ เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ใน ข้อ 8 (1) “บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้” และประเด็นที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ข้อ 2 การอนุมัติยุติการหักเงิน
ร้อยละ 0.2 เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และยุติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ เนื่องจากในข้อบังคับฯ ข้อ 5 ก าหนดว่า “ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่หักไว้ไม่เกินร้อยละ 0.2 น าส่งเข้ากองทุนตาม
ข้อบังคับนี”้ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุมัติยุติการหักเงินได้ ซ่ึงหากจะด าเนินการตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้อง
แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับฯ ก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการกระท าผิดกฎหมายซึ่งออกโดยสภามหาวิทยาลัยเอง โดยต้องระบุ
รายละเอียดการยกเลิกกองทุนและการจัดการเงินกองทุนให้ชัดเจน  

(2) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว สภามหาวิทยาลัย 
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปหารือท าความเข้าใจรายละเอียดกับประชาคมและหาแนวทางวิธีการด าเนินการ เมื่อ
มหาวิทยาลัยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติ
ข้อเสนอทั้ง 2 ข้อก่อน จึงจะสามารถเสนอขอยกเลิกข้อบังคับฯ ต่อไปได้  

(3) การอนุมัติให้จ่ายเงินคืนไม่ใช่มติของคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ควร
แก้ไขเป็นเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นผลจากการลงมติของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัย 
และมีเสียงข้างมากเห็นว่าควรจ่ายเงินคืน  

(4) เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยโดยตรง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตั้งงบประมาณตาม
เหตุผลและความจ าเป็น การอนุมัติในครั้งแรกนั้นเนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินของพนักงานมหาวิทยาลัย แต่เป็นเงิน
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการบริหารจัดการบุคคลแทนข้าราชการที่ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการโดยใช้การหักงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เป็นสวัสดิการตามเงื่อนไขที่ก าหนด แต่หากต้องการให้จ่ายเต็ม
จ านวนก็สามารถท าได้ โดยไม่ต้องจัดสวัสดิการ และขออนุมัติงบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยเพราะเป็น
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล สภามหาวิทยาลัยเป็นเพียงผู้ควบคุมนโยบายเท่านั้น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า  
(5) การคืนเงินที่เก็บไว้สามารถด าเนินการได้โดยหาแนวทางด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ในส่วนที่จะจ่ายเงินเต็มจ านวน 1.7 และ 1.5 โดยอ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรีและการตีความจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในกรณีมหาวิทยาลัยอ่ืนหลายแห่งแล้ว เงินดังกล่าวรวมเงินสวัสดิการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วน
ของนายจ้างแล้ว อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก่อตั้งมานานและมีเงินเก็บจ านวนหนึ่ง และเงินดังกล่าวใช้เพ่ือจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นหลัก ในส่วนของงบบุคลากรเป็นส่วนน้อย ในปัจจุบันเงินรายได้



๖ 

 

ลดลงประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รายจ่ายเพิ่มข้ึนและรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นการหักเงิน
ในส่วนของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้างควรคงไว้เช่นเดิม ไม่ควรเป็นภาระผูกพันมหาวิทยาลัยใน
อนาคต จึงไม่เห็นด้วยที่จะน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปใช้จ่ายส่วนนั้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในรายละเอียดระบุว่าภาระของนายจ้างคือ
ของนายจ้าง ในการจ้างงานระบบปกติ หากไม่จ่ายสวัสดิการเลย นายจ้างต้องจ่ายในส่วน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมส่วนของนายจ้างด้วย 

(6) การด าเนินการหักเงินไว้เป็นเงินเพ่ิมและสวัสดิการต้องจัดท าเป็นข้อบังคับและระเบียบ เพ่ือความ
ชัดเจนและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 65/1 ระบุว่า “การก าหนดต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงิน
เพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษา
วินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” และหนังสือเวียน
กระทรวงการคลัง ที่ 126 พ.ศ. 2548 ก าหนดให้การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ให้ส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณก าหนดระเบียบควบคุมการใช้จ่ายเงินดังกล่าว  

(7) ตามรายละเอียดสรุปข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ จาก สกอ. และกฤษฎีกา  
ได้มีการระบุว่ากรณีสวัสดิการดังกล่าว เป็นดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาก าหนดหรือวางระบบสวัสดิการ
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการท างาน แต่เนื่องจากข้อบังคับไม่ได้ก าหนดให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยแต่จ าเป็นต้อง
พิจารณาก าหนดวางระบบสวัสดิการให้ชัดเจนเพื่อความมั่นคงของบุคลากรมหาวิทยาลัย เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว
เป็นของส่วนรวมเพ่ือน าไปบริหารจัดการเพ่ือสวัสดิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

(8) ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประชุมพิจารณาหาแนวทางและวิธีการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
   

มติที่ประชุม รับทราบ การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการด าเนินการกรณีเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี มีรายชื่อ ดังนี้ 
 1. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 5. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร  กรรมการ 
 8. อ.ดร.ปวิช  ผลงาม    กรรมการ 
 9. อ.ดร.วิกรม  ศุขธณี    กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ  
 11. อ.มรกต  ภู่ทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 12. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.2 การพิจารณาจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ถอนวาระ 
 



๗ 

 

  4.3 ขออนุมัติปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนนการประเมินและระดับการประเมิน 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
การให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เมื่อวันที่  16 
กรกฎาคม 2561 
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. มีมติในข้อ 2 เห็นควรแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพิจารณาทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากการคัดเลือกและประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2562 มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนนการประเมินและระดับการประเมินในแบบ ป.(พม.)1 ป.(พม.)2 ป.(พม.)
3 และป.(พม.)4 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้น าแบบ ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4 ที่ใช้ส าหรับข้าราชการ 
และแบบ ป.(พม.)1 ป.(พม.)2 ป.(พม.)3 และป.(พม.)4 ที่ใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุม  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
การพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ รายละเอียด และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติการปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนนการประเมินและระดับการประเมิน
ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบ ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4 ที่ใช้ส าหรับข้าราชการ และแบบ ป.(พม.)1 ป.(พม.)2 ป.(พม.)3 
และ ป.(พม.)4 ที่ใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 4.4 ขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 มีมติ
เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหลักสูตรฯ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 
 ประเด็นของการขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 3/2561 ในการนี้เพ่ือให้สอดรับ
กับปีที่เปิดรับนักศึกษาจึงขอแก้ไขหน้าปกให้สอดรับกับปีที่เปิดรับตามแนวทางข้อแนะน าที่ได้รับจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเปลี่ยนจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561” 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเอกสารการขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562  



๘ 

 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติการแก้ไขหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
 

 4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ 5 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ 
 ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน และ
กรรมการอื่น ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร  
 มหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ” เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2562 ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  แต่งตั้ ง  “คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562 มีรายชื่อ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการและเลขานุการ 
6. อาจารย์อภิญญา  หนูมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



๙ 

 

4.6 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สรุปเรื่อง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ตันเจริญ (2) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุพัตรา  
วิไลลักษณ์ (3) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา  จิตรภิรมย์ และอาจารย์ จ านวน 22 ราย ได้จัดส่งผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง (2) อาจารย์
สุธี จันทร์ศรี (3) อาจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปชัย (4) อาจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี (5) อาจารย์สายสุนีย์ อุลิศ (6) อาจารย์
ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์  (7) อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว 8) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน (9) อาจารย์กานต์   
คุ้มภัย (10) อาจารย์อารยา  วาตะ (11) อาจารย์อารี รุ่งแสง (12) อาจารย์ชาญวิทย์ เยาวฤทธา (13) อาจารย์
สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  (14) อาจารย์  ดร.คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง (15) อาจารย์ฤดี   กมลสวัสดิ์  
(16) อาจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา (17) อาจารย์จริยา วิชัยดิษฐ (18) อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา (19) อาจารย์ ดร.พัชรา 
เดชโฮม (20) อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ ์(๒๑) อาจารย์นพณัช พวงมาลี และ (๒๒) อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/2562 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศม ีตันเจริญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) 
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา วิไลลักษณ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

  
  



๑๐ 

 

  ๒. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒0 ราย ดังนี ้

1) อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ (8103)  
อนุสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ไทย (810302)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

2) อาจารย์สุธี จันทร์ศรี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

3) อาจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ (8103)  
อนุสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ไทย (810302)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตลุาคม  พ.ศ. 2561 

4) อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

5) อาจารย์สายสุนีย์ อุลิศ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

6) อาจารย์ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

7) อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107)  
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

8) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176)  
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

9) อาจารย์กานต์ คุ้มภัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110)  
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

10) อาจารย์อารยา วาตะ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 



๑๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) อาจารย์อารี รุ่งแสง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

12) อาจารย์ชาญวิทย์ เยาวฤทธา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
อนุสาขาวิชาการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(710101)  
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 

13) อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

14) อาจารย์ ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104)   
อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403)  
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

15) อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (650127)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

16) อาจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

17) อาจารย์จริยา วิชัยดิษฐ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146)  
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2561 

18) อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165)  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

19) อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165)  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

20) อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502)   
อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201)  
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 



๑๒ 

 

3. อนุมัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือขออนุมัติผลการประเมินฯ และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขออุทธรณ์ผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขออุทธรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

  ๔. อนุมัติการเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
เพ่ือน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินใน
ระดับนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ 9 “กรณีการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมี  
การน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อนมาน าเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้น
ที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก”  ในกรณีของอาจารย์นพณัช พวงมาลี 
ซึ่งมีผลจากการประเมินผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย (จ านวน 4 เรื่อง) ที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินไว้ พบว่า มีผลงานวิจัย
บางรายการที่ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ใน 5 ท่าน ได้ประเมินให้ผ่านในระดับดี (ซึ่งสามารถเก็บผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการไว้ได้) จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 

1) งานวิจัยเรื่อง Influence of Si02 Micro-Particles on Microstructure, Mechanical 
Properties and Wear Resistance of UHMWPE based Composite under Dry Sliding Friction. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินให้ระดับด ี3 ท่านและระดับดีมาก 1 ท่าน 

2) งานวิจัยเรื่อง Wear of UHMWPE  based  micro-composite filled with hard and 
soft-particles under Dry Sliding.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ระดับดี 4 ท่าน 

3) งานวิจัยเรื่อง สภาวะที่เหมาะสมของการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับส าหรับโลหะเงินเจือ 
750 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ระดับดี 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นสมควร
น าเสนอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเก็บผลการประเมินดังกล่าว ส าหรับไว้ใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 
 

การพิจารณา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง 
ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม  
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
 
 
 
 

1) อาจารย์นพณัช พวงมาลี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ (๑๘0๗) โดยวิธีพิเศษ 

2) อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาภาษาไทย (๗๑0๑)   



๑๓ 

 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 1) การเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพราะตามเกณฑ์
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต
ให้เก็บผลงานทางวิชาการได้ ขึ้นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าเสนอผู้ ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว 

2) มอบมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ให้ทันสมัยสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ การก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการส าหรับอาจารย์อัตราจ้าง หลักเกณฑ์การเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการสอน 
และการรับโอนต าแหน่งให้ชัดเจน 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 

(6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา  

ดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ (3501) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 
2. อนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 20 ราย ดังนี้ 

2.1 อาจารย์สุรพงษ์  บ้านไกรทอง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (810302) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 

2.2 อาจารย์สุธี  จันทร์ศรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 

2.3 อาจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (810302) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561     

2.4 อาจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 

2.5 อาจารย์สายสุนีย์  อุลิศ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.6 อาจารย์ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(7104) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.7 อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.8 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.9 อาจารย์กานต์ คุ้มภัย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชาทัศนศิลป์ (8101)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 



๑๔ 

 

2.10 อาจารย์อารยา วาตะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.11 อาจารย์อารี รุ่งแสง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(6102) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.12 อาจารย์ชาญวิทย์ เยาวฤทธา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
(7101) อนุสาขาวิชาการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ (710101) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 

2.13 อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
(7101) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.14 อาจารย์ ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
(8104) อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.15 อาจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (650127) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.16 อาจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2.17 อาจารย์จริยา วิชัยดิษฐ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2561 

2.18 อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

2.19 อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

2.20 อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 
(8502) อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561    

3. อนุมัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

3.1 อาจารย์นพณัช พวงมาลี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยี
การจัดการ (๑๘0๗) โดยวิธีพิเศษ 

3.2 อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาไทย (๗๑0๑)    
 

4.7 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ขอสละสิทธิ์ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่  
21 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน ดังนี้ 
  1. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงค์ 
  3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา 
  4. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
  5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 



๑๕ 

 

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์ 
  9. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
  10. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
  11. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต ์
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สมเดช  นิลพันธุ์  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้ง  
ความประสงค์ขอสละสิทธิ์และขอถอนตัวที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบกระบวนการ  
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่องรายละเอียดการพิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ 
และการพิจารณาเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยและให้จัดส่งรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยที่ได้มี
รายละเอียดการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ฝ่ายเลขานุการจึงด าเนินการเสนอชื่อบุคคลผู้ ได้รับการเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับถัดไปแทนผู้ขอสละสิทธิ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และการแก้ไข
รายงานการประชุมในประเด็นที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้ตรวจสอบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะ 
มีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุม  
จะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น ” ซึ่งมีรายนามกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม จ านวน 9 คน ดังนี้     

1. นายทนง  โชติสรยุทธ์     
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงค์  
3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา   
4. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    
5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี     
7. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง    
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ   
9. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์   
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเป็น 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงต้องออกจากที่ประชุมด้วย และ
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุมแทน  
 
 
  



๑๖ 

 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 2. เห็นชอบ การแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562  
 

 4.8 การขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น จ านวน ๑ หลัง  
เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๑๒๘,๐๓๑,๕๐๐ บาท สบทบเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๖,๗๓๘,๕๐๐ บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
มีมตเิห็นชอบ เรื่อง พิจารณาวงเงินเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น เนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ 134,770,000 บาท จ านวนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการสร้างให้เป็นอาคารที่มี
ความสมบูรณ์ต่อการใช้งานได้ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น 
 คณะกรรมการพิจารณาวงเงินเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือขยายเวลาและขยายวงเงินเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  ๑๒ ชั้น จ านวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้มหาวิทยาลัยท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป  
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เสนอขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น จ านวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่าการขยายเวลาการก่อสร้างเป็น

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการตรวจรับและประมูลงานดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณาขยาย
เวลาไม่ได้  
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. เพ่ิมเติมการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  
12 ชั้น จ านวน 45,000,000 บาท 

2. เห็นชอบการท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 การปรับแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้น าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 โดยมี
รายชื่อหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๗ 

 

 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรทั้ง 19 หลักสูตร และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
โดยมอบอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในตรวจสอบและติดตามการปรับแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานการปรับแ ก้
ดังกล่าวน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผู้แทนคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเข้าประชุม เพ่ือทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมอบแนวนโยบาย 
การแก้ไข โดยประชุมเมื่อวันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่ได้มีการปรับแก้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้ปรับแก้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุม 
มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขอีกเล็กน้อย และมอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนน าข้อมูลเข้า
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภาต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอรายละเอียดการปรับแก้ไขต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ที่ประชุมได้รับทราบการปรับแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขในหน้า 174 ข้อ 9 ค าว่า “couse” แก้ไขเป็น “course”  
พร้อมทั้งตรวจสอบในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การปรับแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

 5.2 ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 - 2561 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันซ้อมย่อย 15 - 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วันซ้อมใหญ่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 141 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วันรับจริง 19 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นเกียรติงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562  
ในวันศุกร์ที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


