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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/๒๕62   2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 13 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
 
4.6 
 
4.7 
 
4.8 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การพิจารณาเรื่องการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
การพิจารณาจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
ขออนุมัติปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนนการประเมินและระดับการประเมิน 
ขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 
การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และการอนุมัติการเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
การเสนอช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ขอสละสิทธิ์ 
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ระเบียบวาระที่ 5 
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เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 4/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
18 เมษายน พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
4.1 ข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ความเป็นมา 
 1. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกระบวนการจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 
เมษายน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (1) ระบุว่า สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 
เมษายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และให้เสนอข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะรายละเอียดการปรับแผนเพิ่มเติมตัวชี้วัด ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า ข้อมูลรายละเอียดการปรับแผนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เฉพาะรายละเอียดการปรับแผนเพิ่มเติมตัวชี้วัด 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
4.2 การพิจารณาเร่ืองการด าเนินการกรณีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขออนุมัติการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการยุติ
การหักเงินร้อยละ 0.2 เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับรับค่าจ้างเต็มจ านวน 1.7 เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ และจ านวน 1.5 เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการแล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 2. มหาวิทยาลัยได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามค าส่ังท่ี 592/2562 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมติคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง 
การคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เห็นชอบ  
ให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ลาออก เสียชีวิต หรือเกษียณอายุราชการไปแล้วด้วย โดยให้จ่ายเงินกองทุนฯ กับยอดเงินท่ีได้หักไว้  
และในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้เบิกเงินสวัสดิการเกินจากท่ีหักไว้ในส่วนของตน ให้น าดอกเบี้ยเงินกองทุนฯ  
มาสมทบจ่ายคืนให้กองทุนฯ รวมท้ังให้น าเสนอข้อมูลการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 3. คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี  
7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้คืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติ 
ของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้น าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และยุติการหักเงินร้อยละ 0.2 น า ส่งเข้ากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
รวมถึงยุติการจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 หมายเลข 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2557 
 หมายเลข 2 กระบวนการ / ข้ันตอนการด าเนินการในการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 หมายเลข 3 ข้อมูลสถานะของเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2557  
– พฤษภาคม 2562 
 หมายเลข 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 



 หมายเลข 5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 
เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติจ่ายคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน)  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ 
 2. อนุมัติให้ยุติการหักเงินร้อยละ 0.2 เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และยุติการเบิกจ่ ายเงิน
สวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 การพิจารณาจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแนวทางการจ่าย
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและตามการร้องขอของ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ยุติการหักเงินร้อยละ 
0.2 เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจะด าเนินการปรับค่าจ้างในอัตราเพิ่ม 1.7 และ 1.5 เท่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 2. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเพิ่ม 
1.7 เท่าของเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในอัตราเพิ่ม 1.5 เท่าของ
เงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการนั้น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในส่วน
ของนายจ้างท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องจ่าย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลรอบด้านของมหาวิทยาลัยตามเอกสารแนบ พบว่า  
กรณีเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้อง
จัดสรรจากงบประมาณงบอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 หมายเลข 1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
 หมายเลข 2 ตารางสรุปข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ และการตอบข้อหารือของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนท่ีใช้  
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร 
 หมายเลข 3  หนังสือท่ี ศธ 0509(4) / 3983 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอหารือแนวทาง 
การก าหนดค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
 หมายเลข 4  หนังสือท่ี ศธ 0509(4) / 138 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 เรื่อง ตอบข้อหารือ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนท่ีใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 หมายเลข 5 เรื่องเสร็จท่ี 1541 / 2561 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้เงิน
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 หมายเลข 6 แบบรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 หมายเลข 7 ประมาณการค่าใช้จ่ายบุคลากร กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณระยะเวลา 
10 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2570)  
 
 
 



ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาก าหนดแนวทางการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 ขออนุมัติปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนนการประเมินและระดับการประเมิน 

 
ความเป็นมา 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งท่ีก าหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2561 
 2. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ท าหน้าท่ีแทน ก.พ.อ. มีมติในข้อ 2 เห็นควรแจ้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพิจารณาทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและ
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากการคัดเลือกและประเมินบุคคลเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 29 
มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนนการประเมินและระดับการประเมินในแบบ ป.(พม.)1 ป.(พม.)2 
ป .(พม .)3  และป .(พม .)4  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้ห ลัก เกณฑ์ เดียวกับข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
การด าเนินการ  
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้น าแบบ ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4 ท่ีใช้ส าหรับข้าราชการ 
และแบบ ป.(พม.)1 ป.(พม.)2 ป.(พม.)3 และป.(พม.)4 ท่ีใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อท่ีประชุม  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ แบบ ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4 ท่ีใช้ส าหรับข้าราชการ และแบบ ป.(พม.)1 ป.(พม.)2  
ป.(พม.)3 และป.(พม.)4 ท่ีใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 ขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 มีมติ
เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ได้ขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลหลักสูตรฯ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
 3. ประเด็นของการขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการเปิดรับนักศึกษารุ่นท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 3/2561 ในการนี้เพื่อให้สอดรับ
กับปีท่ีเปิดรับนักศึกษาจึงขอแก้ไขหน้าปกให้สอดรับกับปีท่ีเปิดรับตามแนวทางข้อแนะน าท่ีเคยได้รับจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเปล่ียนจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561” 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเอกสารการขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต น าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติการขอแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็รสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 
 

ความเป็นมา 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ .) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
 ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ในการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้       
  (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน 
และกรรมการอื่น ตามจ านวนท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 
การด าเนินการ  

 มหาวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกรุณาแต่งต้ัง “คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ” เพื่อด าเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2562 ตามสาระส าคัญในประกาศ 
ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. แต่งต้ัง “คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562” 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
4.7 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และการอนุมัติการเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ตันเจริญ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ และอาจารย์ จ านวน 22 ราย ได้จัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง 
(2) อาจารย์สุธี จันทร์ศรี (3) อาจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปชัย (4) อาจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี (5) อาจารย์สายสุนีย์  
อุลิศ (6) อาจารย์ชลีกาญจน์ จันทจ ารัสรัตน์  (7) อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว 8) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน  
(9) อาจารย์กานต์  คุ้มภัย (10) อาจารย์อารยา  วาตะ (11) อาจารย์อารี รุ่งแสง (12) อาจารย์ชาญวิทย์ เยาวฤทธา      
(13) อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (14) อาจารย์ ดร.คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง (15) อาจารย์ฤดี  กมลสวัสด์ิ 
(16) อาจารย์ชัชศรัณย์ จิตคงคา (17) อาจารย์จริยา วิชัยดิษฐ (18) อาจารย์ ดร.ศุนิสา ทดลา (19) อาจารย์ ดร.พัชรา  
เดชโฮม (20) อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ (๒๑) อาจารย์นพณัช พวงมาลี และ (๒๒) อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ  
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและ 
ถอดถอน...ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)  พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลัง 
จากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/2562 วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาดังนี ้
 
 
 
 



  ๒.๑  อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
 

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

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

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

   
  ๒.๒ อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒0 ราย ดังนี้ 
 

1) อาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(8103)  
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (810302)  
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2) อาจารย์สุธี จันทร์ศรี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

3) อาจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(8103)  
อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (810302)  
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

4) อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(8103)  
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 
  ๒.๓ อนุมัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
 

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

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

 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อขออนุมัติผล การประเมินฯ  
และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขออุทธรณ์ผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่น
เสนอขออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 

   

  ๒.๔ อนุมัติการเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีได้รับคะแนนการประเมินในระดับดีขึ้น
ไป เพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ การประเมิน และวิธี 
การประเมินในระดับนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ 9 “กรณี
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับท่ีเคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
มาแล้ว หากมีการน าผลทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อนมาน าเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เดิมแต่ละช้ินท่ีผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก ”  ในกรณีของ
อาจารย์นพณัช พวงมาลี ซึ่งมีผลจากการประเมินผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย (จ านวน 4 เรื่อง) ท่ี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินไว้ พบว่า มีผลงานวิจัยบางรายการที่ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน     4 ใน 5 ท่าน ได้ประเมินในผ่านในระดับดี 
(ซึ่งสามารถเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการไว้ได้) จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 



1 . )  ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  Influence of Si02 Micro-Particles on Microstructure, 
Mechanical Properties and Wear Resistance of UHMWPE based Composite under Dry Sliding 
Friction. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ระดับดี 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 สภาวะที่เหมาะสมของการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเคร่ืองประดับส าหรับโลหะ
เงินเจือ 750 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ระดับดี 4 ท่าน  

ซึ่ งคณ ะกรรมการพิ จารณ าต าแหน่ งทางวิ ชาการ พิ จารณ าแ ล้ วเห็ น สมควรน าเสนอ  
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเก็บผลการประเมินดังกล่าว ส าหรับไว้ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย  
๒. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒๐ ราย 
๓. อนุมัติผลการประเมินผลงานวิชาการกรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ จ านวน ๒ ราย  
๔. อนุมัติการเก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีได้รับคะแนนการประเมินในระดับดีขึ้นไป  

เพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมิน  
ในระดับนั้นๆ ตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ จ านวน 1 ราย 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ จ านวน ๒๐1 คน คิดเป็นร้อยละ 3๙.๒๖ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี ้
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 ๔๐๕ 5๑๒ ๑๗๙ 
(๓๔.๙๖ %) 

๒๒ 
(๔.๓๐ %) 

๒๐๑ 
(3๙.๒๖ %) 

  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
4.8 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ขอสละสิทธิ์ 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  
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 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์ 
  9. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง 
  10. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
  11. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารต่างๆส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเดช  นิลพันธุ์  ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้ง 
ความประสงค์ขอสละสิทธิ์และขอถอนตัวท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบกระบวนการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่องรายละเอียดการพิจารณาความรู้ความเช่ียวชาญด้านอื่นๆ 
และการพิจารณาเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยและให้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีได้มี
รายละเอียดการพิจารณาท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ไปท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุ การจึงด าเนินการเสนอช่ือบุคคลผู้ได้รับการ เลือกให้ด ารงต าแหน่ งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในล าดับถัดไปแทนผู้ขอสละสิทธิ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  
และการแก้ไขรายงานการประชุมในประเด็นท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้ตรวจสอบ เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ การเสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 2. เห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
              
              
             
              
              
             
              
              
             
              
              
             
              
              
             
              
              
             
              
              
             
              
              
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
5.1 การปรับแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้น าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4  ปี  จ านวน  19 หลักสูตร  
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 
2562 โดยมีรายช่ือหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 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 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรท้ัง 19 หลักสูตร และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยมอบอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในตรวจสอบและติดตามการปรับแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงาน
การปรับแก้ดังกล่าวน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 
การด าเนินการ  

 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้ จัดประชุมผู้ ท่ี เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผู้แทน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเข้าประชุม เพื่อทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และมอบ



แนวนโยบายการแก้ไข โดยประชุมเมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายหลังจากท่ีได้มีการปรับแก้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลท่ีได้ปรับแก้ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีประชุม 
มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขอีกเล็กน้อย และมอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนน าข้อมูล
เข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภาต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอรายละเอียด 
การปรับแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 
5.2 ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 -2561 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันซ้อมย่อย 15-16 มิ.ย. 2562  เวลา 08.00 – 16.30 น.   มบส. 
 วันซ้อมใหญ ่ 17 มิ.ย. 2562  ณ หอประชุม 141 มบส. 
 วันรับจริง 19 มิ.ย. 2562  ม. สุโขทัยธรรมธิราช 
  
การด าเนินการ 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2561 ในวันพุธท่ี 
19 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  20  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  6/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


