
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕62 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 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.   รองศาสตราจารย์ 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. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๔. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๕. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560 

สรุปเรื่อง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โด ยมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวนรวมทั้งสิ้น ๔,๒๔๕ คน โดยมีผู้แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ในปีถัดไปมหาวิทยาลัยควรจัดห้องพักรับประทานอาหารเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1  สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
ได้มีมติมอบหมายให้ นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ไปด าเนินการ
รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งสรุปย่อ
สาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าวมารายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 นายวรพงษ์  วรรณศิริ ได้สรุปย่อสาระส าคัญรายมาตราของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และสรุปย่อหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา และ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีบัญญัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 เพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 
 



๓ 

 

 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจัดประชุมชี้แจงให้พนักงาน 
มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับการรับค่าจ้างเต็มจ านวน ๑.๗ เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ และจ านวน ๑.๕ เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการแล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ  
 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ตามค าสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมติคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง  
การคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบ  
ให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งรวมถึงกรณีที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอายุราชการไปแล้วด้วย โดยให้จ่ายเงินกองทุนฯ กับยอดเงินที่ได้หักไว้ 
และในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้เบิกเงินสวัสดิการเกินจากที่หักไว้ในส่วนของตน ให้น าดอกเบี้ยเงินกองทุนฯ  
มาสมทบจ่ายคืนให้กองทุนฯ รวมทั้งให้น าเสนอข้อมูลการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้น าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และยุติการหักเงินร้อยละ ๐.๒ น าส่งเข้ากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
รวมถึงยุติการจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบ การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับ
ค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
และการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติการจ่ายคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
 คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้ งที่  1/2562 เมื่อวันพุธที่  5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 
ในหลักการ กรณีการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้
น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันอังคารที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 



๔ 

 

  1. การจ่ายเงินกองทุนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่ได้ข้อยุติตาม  
ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล 
จึงเห็นควรชะลอเรื่องไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะได้มีค าพิพากษา 
  2. กรณีการหักเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ หลังจากที่มหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามข้อบังคับใหม่นี้ สามารถกระท า
ได้นับแต่วันที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยเสนอ (ร่าง) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบโดยตัดข้อ 6  
ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ฝ่ายเลขานุการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมอนุญาตให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณี

กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี  สามารถอยู่ในที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็น 
ในการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้  

อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ไดต้ั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่า “การจ่ายเงินกองทุนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่ได้ข้อยุติ
ตามที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยบางแห่ งได้ยื่น ฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง ซึ่ งคดียั งอยู่ ในระหว่าง  
การพิจารณาในชั้นศาล จึงเห็นควรชะลอเรื่องไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะได้มีค าพิพากษา” เนื่องจากการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงไม่ควรน ามาเทียบเคียงกัน และอาจเป็นการก่อให้เกิด  
ความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยต่อไปได้  รวมทั้งมีพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนมากที่รอผลการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัยหลังจากน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ หากยังไม่มีข้อยุติอาจส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัยได้ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ขอเสนอ
ให้ถอนวาระ เนื่องจากการพิจารณาจะท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานและการพัฒนาบุคลากรในด้านขวัญและก าลังใจ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพียงกลั่นกรองกฎหมายและให้ความเห็นก่อนน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น  
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณาโดยไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกับการกลั่นกรองหรือข้อสังเกตดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายฯ ได้พิจารณาตามข้อกฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดโทษกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะผู้มีอ านาจอนุมัติและผู้มีอ านาจในการจ่ายเงิน โดยมีประเด็นข้อสังเกตถึงงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศเพ่ือน าไปจ่ายเป็นค่าจ้างจ านวน 1.5 เท่าของข้าราชการส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ 1.3 เท่าส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในส่วนงบประมาณที่หักไว้ให้
น าเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเงินของราชการ ท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการท าผิดกฎหมายแก่ผู้อนุมัติการคืน
เงินดังกล่าวได้ ดังนั้นการที่ชะลอเรื่องรอค าพิพากษาจากศาลปกครองจะสามารถใช้บรรทัดฐานในทางปฏิบัติต่อไปได้ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรึกษานักกฎหมายหลายท่านและหารือไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว มีความเห็น
ตรงกันว่าไม่สามารถน าเงินดังกล่าวมาเฉลี่ยคืนได ้ 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เงินจ านวนดังกล่าว หากมองใน
ภาพรวมเป็นของพนักงานมหาวิทยาลัย เดิมการขอต าแหน่งข้าราชการยากและใช้เวลานาน จึงมีแนวคิดว่ามหาวิทยาลัย
เหมือนเอกชน พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเสียสละและขาดสวัสดิการไปจึงควรให้เงินเดือนมากกว่ าข้าราชการเพ่ือให้มี



๕ 

 

บุคลากรปฏิบัติงาน ดังนั้นเงิน 1.7 ที่ได้มาเป็นเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย การหักไว้ 0.2 เป็นการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร เงิน 0.2 จึงอาจไม่ใช่เงินของรัฐแล้ว 

นายวรพงษ์ วรรณศิริ ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ตามพระราชบัญญัติงบประมาณหมวด
อุดหนุนทั่วไปประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความชัดเจนแล้วว่า เงินดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง ไม่ใช่เงินค่าจ้าง ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยหัก 0.2 ไว้บริหารจัดการก่อนก าหนดอัตราค่าจ้าง
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยจึงถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เงินที่หักไว้จึงไม่ใช่เงินของพนักงานมหาวิทยาลัยรายบุคคล จึงไม่
เห็นด้วยในการอนุมัติคืนเงิน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการบริหารและอนุมัติคืนเงินดังกล่าวเช่นกัน 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  
(1) การหักเงิน 0.2 จาก 1.7 และ 1.5 เป็นการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ก าหนดว่า “ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกเงิน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่หักไว้ไม่เกินร้อยละ 0.2 น าส่งเข้ากองทุนตามข้อบังคับนี้ ”  
แต่เป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเห็นควรแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับให้ถูกต้อง โดยปรับแก้ไขใน(ร่าง) 
ข้อบังคับฯ ข้อ 6 ตัด “ไม่เกินร้อยละ 0.2” ออก 

(2) การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามจ านวนที่หักไว้ จะพิจารณาและด าเนินการ  
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับที่มีรายละเอียดจ านวนหน้าใกล้เคียงกับข้อบังคับเดิมควรยก (ร่าง) 
ข้อบังคับใหม่เพ่ือให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน  

(4) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยให้ใช้ข้อ 6 ซึ่งระบุว่า “เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปงบบุคลากร 
ที่มหาวิทยาลัยหักไว้ไม่เกินร้อยละ 0.2 และได้น าส่งเข้ากองทุนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยน าเงิน  
ที่หักไว้ไปจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามจ านวนที่หักไว้” และให้ตัดข้อความ “ไมเ่กินร้อยละ 0.2” ออก 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 

 3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและตามการร้องขอของสภา
คณาจารย์และข้าราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ยุติการหักเงินร้อยละ ๐.๒ 
เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจะด าเนินการปรับค่าจ้างในอัตราเพ่ิม ๑.๗ และ ๑.๕ เท่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
 กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเพ่ิม ๑.๗ 
เท่าของเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในอัตราเพ่ิม ๑.๕ เท่าของเงินเดือน
แรกบรรจุของข้าราชการนั้น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในส่วนของ
นายจ้างที่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่าย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลรอบด้านของมหาวิทยาลัยตามเอกสารแนบ พบว่า กรณีเงิน
สมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องจัดสรรจาก
งบประมาณงบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบ การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับ
ค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย



๖ 

 

และการปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติการจ่ายคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) และน าผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งถัดไป 
 คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
กรณีการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันอังคารที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมายแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕61 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้มีการสรรหาและแต่งตั้ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕62 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มาตรา 20 ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการและที่มาของกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 20 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
วิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) โดยจัดท าค าสั่งที่ 1531/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาวิชาการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 



๗ 

 

2562 เพ่ือด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า และในส่วนที่มา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และจัดท าประกาศฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินการสรรหา คือ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจ าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งจัดท า
ปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยการมอบหมายให้คณะกรรมการประจ าคณะเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้มี
การคัดเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ 
  2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการโดยคณาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตส าหกรรม เป็น 
ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไปยังคณบดี จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาคัดเลือกและ
เรียงล าดับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการแล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก โดยมีรายชื่อตามล าดับ
อักษรดังนี้ 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
แล้ว เห็นสมควรรับทราบรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สาระวงศ์ 
  และที่ประชุมได้พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นผู้ได้รับ
เลือกให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   

มติที่ประชุม 1) รับทราบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สาระวงศ์ 
 2) อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 
 
 
 



๘ 

 

  4.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ จ านวน 11 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ (2) อาจารย์ธวัชชัย พงษ์สนาม (3) อาจารย์ ดร.กัมปนาท 
คูศิริรัตน์ (4) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ค าบุญ (5) อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา (6) อาจารย์อังค์วรา ศรศิลป์  
(7) อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ (8) อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง (9) อาจารย์ภาษิต ทินนาม (10) อาจารย์ณัฐวุฒิ  
รัตนาธรรมวัฒน์ และ (11) อาจารย์ไพลิน มุนินทรวัฒน์ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการไดด้ าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 พระราชบัญญัติ
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 าเนินการแล้ว 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

1) อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)  
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 

2) อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (1108)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

3) อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

4) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาฟิสิกส์(0151)  
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

5) อาจารย์อังค์วรา  ศรศิลป์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5301) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 



๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. พิจารณากรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1) อาจารย์ไพลิน มุนินทรวัฒน์   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      สาขาวิชาภาษาจีน (7115) 

 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ และ
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 10 ราย และอนุมัติการไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 
 2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ธวัชชัย พงษ์สนาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิต (1108) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 
 3) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

6) อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802 )  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
 
 

7) อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา(6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา
(650141) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

8) อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา(6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน(650107) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

9) อาจารย์ภาษิต  ทินนาม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(1109)  
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

10) อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120) อนุสาขาวิชาวิศวกรรม
พอลิเมอร์  (112004) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 



๑๐ 

 

 4) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ค าบุญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(0151) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
 5) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อังค์วรา ศรศิลป์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5301) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
 6) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(6802) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

7) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

8) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

9) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ภาษิต ทินนาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (1109) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561  

10) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ (1120) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (112004) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 

11) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์
ไพลิน  มุนินทรวัฒน์    
 

 4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที ่อาจารย์ผู ้นั ้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร  
ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 



๑๑ 

 

 6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2561 
  7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที ่21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ทั้ง 7 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2561 

 7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 

 4.4 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
สรุปเรื่อง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ได้เสนอขอความ
เห็นชอบการปิดหลักสูตร เนื่องจากการรับสมัครมีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรจ านวน 1 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่เพียงพอ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 

1. หลักสูตรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 

2. เงื่อนไขที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 

2.2 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 

2.3 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
2.4 หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
2.5 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 



๑๒ 

 

 3. ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา 
ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตร เมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว  
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและ 
ซัพพลายเชน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐาน  
ทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
2. เห็นชอบการไม่รับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป แต่ให้รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) ให้แก่มหาวิทยาลัยทราบ 

3. เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
จัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และ 2561 และปิดรับสมัครนักศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยฯได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตร
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 น าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
  

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 5.2 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS 2019 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการในระดับคณะ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพวิจัยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ “การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ” IMMS 2018 The Management of Digital for Energizing” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 
2561 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และได้รับความร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดี เพ่ือให้การด าเนินงาน
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้มีความยั่งยืนคณะวิทยาการจัดการจึงด าเนินการ  
จัดโครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 



๑๓ 

 

“การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562  IMMS 2019 The 
Management of Innovation for Community Development” วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม  
ชั้น 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ “การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 
IMMS 2019 The Management of Innovation for Community Development” เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS 2019 
 

 5.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี 
พ.ศ. 2562 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี ในปี พ.ศ.2562 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 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 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  13/2562  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.
2562 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 



๑๔ 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


