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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

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



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

สรุปเร่ือง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แล้วจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพร้อมแบบสรุป 2 หน้า ส่งให้ทุกมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน รวม 12 เรื่อง มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดค าแถลงนโยบายดังกล่าว
อย่างละเอียด เพราะจะสอดคล้องกับการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของส านักงบประมาณ โดยพิจารณาจากนโยบาย
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา หากไม่ตรงกับนโยบายดังกล่าวอาจท าให้ถูกตัดงบประมาณได้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การหารือระหว่าง ดร.สุ วิทย์   เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
สรุปเร่ือง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เชิญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด 38 แห่ง ร่วมพบปะเสวนา เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยมีการมอบนโยบายใหม้หาวิทยาลัย
ราชภัฏเน้นการท าวิจัยเชิงระบบ เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบท่ีน ามาปรับใช้ในการวิจัย คือการน าข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน
ได้ โดยมีการต้ังคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการผลิตครูในภาพรวม เนื่องจาก 
มีการประมาณการจากจ านวนหลักสูตรทางด้านศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจ านวนรับนักศึกษาว่า 
ภายใน 5 ปี จ านวนครูจะล้นตลาด ซึ่งรัฐมนตรีมีความห่วงใยในเรื่องการผลิตบัณฑิตในภาพรวม 2. ด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อดูแลในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. ด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าท่ีต้องเร่งแก้ไข และ 4. ด้านหลักสูตร เช่น การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีความเฉพาะ
มากเกินไปท าให้หลักสูตรใหม่เกิดไม่ได้ และการก าหนดหลักเกณฑ์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น  

รัฐมนตรีฯ ได้แบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลัยตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี เน้นการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลัก กลุ่มท่ี 3 มหาวิทยาลัยท่ีตอบโจทย์ชุมชน
และพื้นท่ี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องจัดท าแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรวมถึงนโยบายเร่งด่วน โดยอาจดึงแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่มาปรับใหม่
เป็นแผนกลยุทธ์ ท่ีตอบสนองนโยบายดังกล่าว เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษาและ 
การจัดท าแผนงบประมาณ ซึ่งเป็นการเสนอทิศทางอย่างกว้างให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 
 



๓ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เน้นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นว่าให้เป็นไปตามลักษณะความโดดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับการปรับแผนยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการไปแล้วให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างองค์ความรู้โดยการวิจัยท่ีเป็นระบบ คือ งานวิจัยท่ีมีการส ารวจพื้นท่ีเพื่อศึกษาข้อมูล
ของชุมชนและท้องถิ่นแล้วน าศาสตร์ท่ีถนัดไปแก้ไขปัญหาได้ ได้แก่ ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ความยากจน และ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น งานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมท าให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง  
เช่น ก่อให้เกิดรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม หรืออื่นๆ ซึ่งเช่ือมโยงถึงภารกิจท่ี 3 คือ  แปลงองค์ความรู้หรือ
งานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงปัญญาเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดอยู่ในกลุ่มท่ี 3  
เป็นมหาวิทยาลัย ท่ีตอบโจทย์ชุมชนและพื้น ท่ี  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเน้นพื้น ท่ีใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อด าเนินการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยท่ีประชุมมีการปรับแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

 1) หน้า 5 วาระท่ี 4.1 บรรทัดท่ี 27 แก้ไขจากค าว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. ....” เป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....” เพื่อให้กระชับและชัดเจนขึ้น    

  2) หน้า 5 วาระท่ี 4.1 บรรทัดสุดท้าย แก้ไขมติท่ีประชุมจากค าว่า “เห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....” เป็น “เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....” เพื่อให้กระชับและ
ชัดเจนขึ้น 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
 นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 



๔ 

 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
มติที่ประชุม 1) รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 2) รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

สรุปเร่ือง 
 ท่ีประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2557 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557  
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2558 โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547 ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน 
 (2) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก
จ านวนสองคน  
 (3) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก จ านวน
สองคน 
 (4) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกจ านวนส่ีคน 
 ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 2 เป็นเลขานุการ 
 การแต่งต้ังกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนท่ีอธิการบดี
จะครบวาระ หรือหลังจากอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547 แล้วเห็นสมควรให้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้    
 1. ดร.สายหยุด     จ าปาทอง ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต   เพียรชอบ กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี  กรรมการ 
 5. นายทนง     โชติสรยุทธ์ กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.ปวิช    ผลงาม  กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา   รัตนพลแสนย์ กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์   วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ 



๕ 

 

 4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี 
พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 

  4.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2562 ได้มี  
การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในมาตรา 5 ก าหนดให้
ยกเลิกความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และให้ใช้
ความใหม่แทน โดยมิได้บัญญัติบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ชุดเดิม แต่อย่างใด จึงมีผลท าให้กรรมการ ก.พ.อ. (ชุดเดิม) ต้องส้ินสุดลง 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทใหม่ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 เพื่อให้การด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ในทุกประเภทตามมาตรา 11 
(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2562  
และมาตรา 67 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังลงคะแนน
เลือกอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 22 ได้ระบุให้ 
สภาสถาบันก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยงานวินัยและนิติการและ
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
1. ท่ีประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามร่างประกาศฯ แล้วมีการต้ังข้อสังเกตถึงจ านวนขั้นตอน  

ในการเสนอช่ืออาจท าให้ด าเนินการไม่ทัน ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการมหาวิทยาลัยจึงควรจัดประชุม
ข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือน  โดยไม่ต้องมีการเสนอช่ือจากหน่วยงาน แล้วจึงปรับแก้ไขรายละเอียดของร่างประกาศฯ  
ให้สอดคล้องกัน 

 
 



๖ 

 

2. ในการเสนอร่าง ประกาศฯ ดังกล่าวไม่ควรระบุตัวเลขครั้งท่ีประชุม วันท่ีประชุม และพ.ศ. โดยให้
ใช้ “....” แทน 

3. ให้แก้ไขรายละเอียดร่าง ประกาศฯ ในข้อ 5. จาก “ตามแบบท่ีแนบท้ายระเบียบนี้” แก้ไขเป็น  
“ตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี้”  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ีกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

 

4.4 การตรวจสอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) 
สรุปเร่ือง  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2542 และ พ.ศ.2549 ท่ีก าหนดให้ต้องยุติอัตราของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีว่างลงเพราะเหตุเกษียณอายุราชการและโดยเหตุอื่น และให้บรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทดแทน ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษาแจ้งยุบเลิกต าแหน่งท่ีว่างลงดังกล่าวไปยังคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และส านักงบประมาณแล้ว จึงท าให้ต าแหน่งท่ีก าหนดให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งไว้
ต้องถูกยกเลิกไปด้วย และการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งนั้นได้ก าหนดไว้ท่ีตัวบุคคลแทนการก าหนดไว้กับเลขท่ี
ต าแหน่ง และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
มายัง ก.พ.อ. ใหม่ทุกครั้งเพื่อขอเปล่ียนแปลงทะเบียนต าแหน่งในการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้ได้รับแต่งต้ัง  
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งด าเนินการประเมินค่างานของต าแหน่งเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นไม่ถูกต้อง มีการ
น าขั้นตอนการประเมินค่างานของต าแหน่งและการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเข้ามาปะปนกัน ซึ่งอาจท าให้ผลการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และเมื่อตรวจสอบพบว่าการก าหนดกรอบของต าแหน่ง  
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ ก าหนดแล้ว ก็ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังไปด้วย  
โดยในการประชุม ก.พ.อ. ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักการ แนวคิด 
และแนวทางการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และ
มอบหมายคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตาม
มติ ก.พ.อ ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ก.พ.อ. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบทะเบียนต าแหน่งและทะเบียนรายช่ือเพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางการด าเนินการท่ีปรับปรุงใหม่ พร้อมท้ังจัดท าร่างทะเบียนต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบทะเบียนต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า จากแนวโน้ม
จ านวนนักศึกษาท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องท าให้งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลงตามไปด้วย จากข้อมูล
ในทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทบ.2) มหาวิทยาลัยมีท้ังหน่วยงาน 
ในโครงสร้างตามกฎกระทรวงและหน่วยงานนอกโครงสร้างท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเป็นภาระของ
มหาวิทยาลัยในการใช้เงินบ ารุงการศึกษาส าหรับจ่ายค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณท่ีตายตัว 
แต่เมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณเงินรายได้ท่ีมีความยืดหยุ่นสูงแล้วอาจท าให้รายได้ของมหาวิทยาลัยในอนาคต  



๗ 

 

มีไม่เพียงพอในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ขณะนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการก าลังศึกษารวบรวมข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีอยู่นอกโครงสร้าง พบว่ามีจ านวน 10 หน่วยงานท่ีใช้งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาในการจ่ายค่าตอบแทน
เงินประจ าต าแหน่งซึ่งเมื่อค านวณแล้วเป็นเงินจ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับโครงสร้างหน่วยงานโดยการ
ยุบหรือควบรวมหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงานมีความกระชับและเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ท างาน รวมท้ังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยท่ีประชุมมอบหมายให้
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยให้
ปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีต่อไป  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทะเบียนต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.2)  
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
สรุปเร่ือง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว  
โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม
วิสามัญครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และ
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562  
วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ 
ให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข ก่อนน ากลับมาเสนอสภาวิชาการ  
อีกครั้งหนึ่ง และได้น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕62 วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 
2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขร่วมกับผู้พัฒนา
หลักสูตร แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
(1) ควรตรวจสอบการปรับแก้ไขตัดรายวิชาเลือกท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรออก คือ รายวิชา

ภาษาอังกฤษข้ันสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา  

(2) ควรตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หน้า 9 แบบ 1.1 เป็นแบบท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จึงไม่ควรก าหนดเกณฑ์การเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานไว้ โดยควรก าหนดคุณวุฒิสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจน 

(3) ควรปรับโครงสร้างหลักสูตร ให้ถูกต้อง ได้แก่ หน้า 13 แบบ 1 แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
ควรปรับให้เหลือเพียงหมวดวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้น และหน้า 14 แบบ 2 คือเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ แบบ 
2.1 ต้องระบุว่าผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาด้านท่ีเกี่ยวข้องต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานแบ่งเป็น 1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  
2) หมวดวิชาเฉพาะ 

(4) เพิ่มเติมรายวิชาเลือกท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักสูตร  

(5) ควรปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นสาระวิชาของการท าวิทยานิพนธ์ของเภสัชกรรมไทย
ไม่ใช่กระบวนการและสอดคล้องกับช่ือรายวิชา เช่น รายวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยช้ันสูง 1 ระบุว่า “การทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล” เป็นกระบวนการ ไม่ได้เป็นสาระวิชารวมถึงปรับแก้ให้มีเนื้อหาของการสัมมนาด้วย 
และควรตัดข้อความ “การน าเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ภาษาไทย” ออก เพราะหลักสูตรนี้รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
รายวิชาการวิจัยภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย ควรระบุรายละเอียดของการคัดเลือกสมุนไพรท่ีเป็นภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย 



๘ 

 

รายวิชาการวิจัยภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทย ระบุว่า “การก าหนดหัวข้อโครงการวิจัย การเสนอโครงร่างวิจัย”  
เป็นกระบวนการเช่นกัน  

(6) ควรปรับโครงสร้างหลักสูตรให้วิชาบังคับมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าวิชาเลือก  

(7) ควรปรับรายละเอียดในหมวดท่ี 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาต้องเป็น  
กลยุทธ์หรือกิจกรรมท่ีระบุช่ือโครงการ รายละเอียดกิจกรรมและจ านวนครั้งต่อภาคการศึกษาให้ชัดเจนโดยแก้ไขส่วน
อื่น ๆ ให้สอดคล้องกันด้วย  

(8) ควรตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้เป็นตามความจริงและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างท่ี สกอ.
ก าหนด 

(9) ควรหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 

(10) ควรระบุจ านวนปีท่ีศึกษาให้ชัดเจนในหน้า 9 

(11) ตรวจสอบ ข้อ 3.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยเพิ่มรายละเอียดของการท า
วารสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง ในแบบ 2.1   

(12) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ศัพท์เฉพาะทางเทคนิคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  

(13) ควรค านวณงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

(14) ปรับแก้ไขความถูกต้องของค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยไม่ควรเขียนเป็นประโยค เช่น 
รายวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยข้ันสูง 1 ตัดค าว่า “in Thai” ออก แก้ไขข้อความ “which lead to dissertation” 
แก้ไขเป็น “leading to” รายวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรมไทยข้ันสูง 3 แก้ไขข้อความ “which related to” แก้ไขเป็น 
“related to” รายวิชาวิทยานิพนธ์ แก้ไขข้อความ “journal must be rated” ให้ถูกต้อง รวมถึงค าว่า ตัวอย่างเช่น 
(such as) จะไม่มีในค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น 

(15) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีมีเนื้อหาน่าสนใจท่ีสามารถดึงดูดผู้เรียนมากขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 

 4.6 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเร่ือง 

อาจารย์ จ านวน 19 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ 
มณีด า (3) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราณีต ม่วงนวล (4) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิ เชียร อินทรสมพันธ์  และ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย (1) อาจารย์ปาริชาติ 
ม่วงศิริ (2) อาจารย์จิรธัช  เอื้อศิริวัฒนชัย (3) อาจารย์ ดร.ลักษณา เกยุราพันธ์ (4) อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี  
(5) อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย (6) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ (7) อาจารย์  ดร.สุรศักด์ิ โตประสี  
(8) อาจารย์พีรนันท์ จันทมาศ (9) อาจารย์มนพัทธ์ พวงขุนเทียน (10) อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก (11) อาจารย์ 
ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล (12) อาจารย์ ดร.อรพิมพ์   มงคลเคหา (13) อาจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และ 
(14) อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) 



๙ 

 

พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้ว 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาดังนี้ 

(1) อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
(1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

   สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
         อนุสาขาวิชาบริหารการศึกษา (650165)  
 ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน  2561 
(1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์  มณีด า เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 สาขาวิชากฎหมายมหาชน (6702)  
 ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
(1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
 ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
(1.4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
 อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (650102)  
 ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                                                              

 (2) อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย ดังนี้ 
  (2.1) อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (6708)  
   ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน 2561 
  (2.2) อาจารย์จิรธัช  เอื้อศิริวัฒนชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709) 
   ต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2561 
  (2.3) อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141)  

   ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
 
 
 



๑๐ 

 

  (2.4) อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
   อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(650165)  
   ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
  (2.5) อาจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502)  
   อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201)  
   ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
  (2.6) อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) 
   ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 
  (2.7) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) 
   ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
  (2.8) อาจารย์พีรนันท์ จันทมาศ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
   อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101)  
   ต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 
  (2.9) อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
   ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
  (2.10) อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) 
   ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 
  (2.11) อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (0183) 
   ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
  (2.12) อาจารย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (0183)  
   ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
  (2.13) อาจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
   ต้ังแต่วันท่ี 23 มกราคม 2562 
  (2.14) อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
   ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

(3) พิจารณากรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 



๑๑ 

 

  (3.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ และ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 14 ราย และอนุมัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน 2561 
 1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ มณีด า ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย

มหาชน (6702) ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 1.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

ภาษาไทย (7101) ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
    1.4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (650102) ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 25622)  
2) อนุมัติ แต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

2.1) อาจารย์ปาริชาติ ม่วงศิริ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
(6708) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน 2561 

2.2) อาจารย์จิรธัช  เอื้อศิริวัฒนชัย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา 
(6709) ต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2561 

2.3) อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

2.4) อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

2.5) อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรมศิลป์ (8502) อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 

2.6) อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (6102) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

2.7) อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  โตประสี  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(6102) ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

2.8) อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 

2.9) อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
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2.10) อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
(0131) ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 

2.11) อาจารย์ ดร.มาลี  ลิขิตชัยกุล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม (0183) ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

2.12) อาจารย์  ดร.อรพิมพ์   มงคลเคหา  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (0183) ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

2.13) อาจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ต้ังแต่วันท่ี 23 มกราคม 2562 

2.14) อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1806) ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

3) อนุมั ติผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ ผ่านตามเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ราย คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 

 

4.7 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 
สรุปเร่ือง 

สาขาวิชาและคณะต่างๆ น าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
  1. คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิคเรศ ประกอบผล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่  รองศาสตราจารย์  
ดร.สาธิต โกวิทวที อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
มีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
  3. กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปราณีต  ม่วงนวล (อยู่ระหว่างการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์) อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นค าขอต่อเวลา
ราชการก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ 

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

(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่า
สามเรื่อง ท้ังนี้ เฉพาะท่ีได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการเหลือ
เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ไม่ครบสามปี 
ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งต้ัง 
“คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 13/2562 ส่ัง 
ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น โดยมี
การประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ เมื่อวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับ
การเสนอขอต่อเวลาราชการท้ัง 3 ราย สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ 2562 - 2565 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ พบว่า ท้ัง 3 
สาขาวิชา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการท้ัง 3 ราย จะเป็นการเติมเต็มด้าน
อัตราก าลังดังกล่าว  
 2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 
  3. แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลา
ราชการฯ พบว่า สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและมีปริมาณงานรองรับ
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 

การพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 แล้ว มีการต้ังข้อสังเกตและ
แสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรมีการติดตามและประเมินผลการท างานของข้าราชการพลเรือนท่ีได้รับความเห็นชอบให้ต่อ
เวลาราชการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนดอย่างเข้มงวด โดยเน้น การมีส่วนร่วมด้านการวิจัยเพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 

(2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ดร. ควรปฏิบัติงานในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก เนื่องจากมี
ความสามารถ คุณสมบัติและความเหมาะสมในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว  
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มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์  ดร.ศักด์ิคเรศ ประกอบผล และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที 
 2) เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล โดยมีเงื่อนไขว่า 
“มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้ก่อนส้ิ น
ปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ คือ วันท่ี 30 กันยายน 2562” 

 

 4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม ฉบับปี พ.ศ. 2558 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
หน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง
อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัย 
ในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ี
อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร  
ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 การด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอเรื่องการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



๑๕ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ท้ัง 3 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 
   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม ฉบับปี พ.ศ. 2558 
  3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

 4.9 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
สรุปเร่ือง  
 หลักสูตรขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ปิดหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรท่ีรอปิด 
จากการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling) จนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้าง 
ในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไม่ได้รับนักศึกษาใหม่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 และไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีก าหนด  
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้
ปิดหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรท่ีรอปิดจากการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling) จนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไม่ได้รับนักศึกษาใหม่
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 25๖๐ ถึง พ.ศ. 2562 และไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชี พท่ีเกี่ยวข้อง เพื่ อขับเคล่ือน 
การด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 

(1) หลักสูตรท่ีจะปิดต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 

(2) เงื่อนไขท่ีควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก่ 
 (2.1) หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 

(2.2) หลักสูตรท่ีไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 

(2.3) หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
(2.4) หลักสูตรท่ีไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
(2.5) หลักสูตรท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 



๑๖ 

 

 (3) ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา 
ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตร เมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว  
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 8/2562  วันพฤหัสบดีท่ี  
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จึงน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรตามท่ีเสนอมา โดยมีการ 
ต้ังข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อลดอัตราการปิด
หลักสูตร   
 
มติที่ประชุม 1) เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) แบบมีเงื่อนไขโดยจะด าเนินการ
จัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร 
    2) เห็นชอบการขอไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 โดยจะรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทน 
    3) เห็นชอบการขอไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 โดยจะรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทน 
 

 4.10 การพิจารณาการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

  6.2 พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่ พระธรรมวุฒาจารย์ 
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม  
เป็นเกียรติในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่ พระธรรมวุฒาจารย์ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 
(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอ านวยสุข วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี 
พร้อมท้ังแจ้งรายละเอียดก าหนดการเดินทางในวันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                          ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


