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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 7/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน  
2 ฉบับ ดังนี้ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2562 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

ความเป็นมา 
 1. ท่ีประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2557 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2558 โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547 ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน 
  (2) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก
จ านวนสองคน  
  (3) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 
จ านวนสองคน 
  (4) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกจ านวนส่ีคน 
 ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 2 เป็นเลขานุการ 
 การแต่งต้ังกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนท่ีอธิการบดี
จะครบวาระ หรือหลังจากอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินการ 
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งต้ังท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ....  เพื่อให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องแต่งต้ังท่ีปรึกษาอธิการบดี เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 2 เมษายน 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งต้ังท่ีปรึกษา
อธิการบดี พ.ศ. .... และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะหรือมีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้แจ้ง นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล หัวหน้างานวินัยและนิติการ เพื่อด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วย 
การแต่งต้ังท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. .... 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งต้ัง 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งต้ัง 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. .... น าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งต้ังท่ีปรึกษา
อธิการบดี พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

ความเป็นมา 
 1. 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 
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งบคุคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทใหม่ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 3. เพื่อให้การด าเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ในทุกประเภทตามมาตรา 
11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2562  
และมาตรา 67 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 ส านักงานปลักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังลงคะแนน
เลือกอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประเภทอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังลงคะแนนเลือกอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแล้ว  
และต้องด าเนินการเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้แทนข้าราชการพ ลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคล  
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 22 ได้ระบุให้สภาสถาบันก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้งานวินัยและนิติการและฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
  
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การตรวจสอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) 

ความเป็นมา 
 1. มติคณะรัฐมนตรีปี 2542 และ พ.ศ.2549 ได้ก าหนดให้ต้องยุติอัตราของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีว่างลงเพราะเหตุเกษียณอายุราชการและโดยเหตุอื่น และให้บรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทดแทน ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษาแจ้งยุบเลิกต าแหน่งท่ีว่างลงดังกล่าวไปยังคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) และส านักงบประมาณแล้ว จึงท าให้ต าแหน่งท่ีก าหนดให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งไว้
ต้องถูกยกเลิกไปด้วย 
 2. การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งนั้นได้ก าหนดไว้ท่ีตัวบุคคลแทนการก าหนดไว้กับเลขท่ีต าแหน่ง 
และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องเสนอขอความเห็นชอบมายัง ก.พ.อ. 
ใหม่ทุกครั้งเพื่อขอเปล่ียนแปลงทะเบียนต าแหน่งในการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้ได้รับแต่งต้ัง 
 3. สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งด าเนินการประเมินค่างานของต าแหน่งเพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง
สูงขึ้นไม่ถูกต้อง มีการน าขั้นตอนการประเมินค่างานของต าแหน่งและการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเข้ามาปะปนกัน 
ซึ่งอาจท าให้ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และเมื่อตรวจสอบพบว่าการก าหนดกรอบ
ของต าแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ ก าหนดแล้ว ก็ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังไป
ด้วย 
 4. ในการประชุม ก.พ.อ. ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบ
หลักการ แนวคิด และแนวทางการให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง และมอบหมายคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมติ ก.พ.อ ต่อไป 
 5. เพื่อให้เป็นไปตามมติ ก.พ.อ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
ในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ก.พ.อ. ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริห าร และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบทะเบียน
ต าแหน่งและทะเบียนรายช่ือเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินการท่ีปรับปรุงใหม่ พร้อมท้ังจัดท าร่างทะเบียน
ต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
การด าเนินการ 
 งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ังฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบทะเบียนต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ ทะเบียนต าแหน่งท่ีจะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 1/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ และให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข  
ก่อนน ากลับมาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ ง  และได้น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕62  
วันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขร่วมกับผู้พัฒนาหลักสูตร ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณา 

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
 

ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 19 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย  
 1.1 ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ มณีด า (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  
อินทรสมพันธ์ และ (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช            
 1.2 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย (1) อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ (2) อาจารย์ 
จิรธัช  เอื้อศิริวัฒนชัย (3) อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์ (4) อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี (5) อาจารย์ 
ราชนิรันดร์  ดวงชัย (6) อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ (7) อาจารย์  ดร.สุรศักด์ิ  โตประสี (8) อาจารย์
พีรนันท์  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 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต 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 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ัง
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
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, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจาก  
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาดังนี้  
  ๒.๑  อนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 



1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์     
    สุธีนิรันดร์   

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาบริหารการศึกษา (650165)  
ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน  2561 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์  มณีด า 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชากฎหมายมหาชน (6702)  
ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต     
    ม่วงนวล 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาไทย (7101)  
ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร      
   อินทรสมพันธ์  

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (650102)  
ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                                                              

 
  ๒.2  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย ดังนี้ 
 
1) อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (6708)  
ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยายน 2561 

2) อาจารย์จิรธัช  เอื้อศิริวัฒนชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709) 
ต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2561 

3) อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์
  

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141)  
ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

4) อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165)  
ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

5) อาจารย์ราชนิรันดร์ ดวงชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502)  
อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201)  
ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 

6) อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) 
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 



7) อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) 
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

8) อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาทัศนศิลป ์(8101)  
อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101)  
ต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 

9) อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

10) อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) 
ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 

11) อาจารย์ ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (0183) 
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

12) อาจารย์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (0183)  
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

13) อาจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2562 

14) อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

 
  ๒.๓ พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ                      
   เหล่าวานิช   

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์                         
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์(8103) 

 
หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณี 
การขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย  
๒. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย  
๓. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับ                        

   รองศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย 

  
                 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน  14 ราย ดังกล่าว จะส่งผลให้มีคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 241 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.07 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 405 512 214 
(41.80 %) 

27 
(5.27 %) 

241 
(47.07 %) 

 
                จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
4.7 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 
 

ความเป็นมา  
1. ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 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 แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ 

(2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
(3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
(4) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุ

ราชการ ดังนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี

สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ียปีละ  
ไม่น้อยกว่าสามเรื่อง 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 

2. สาขาวิชาและคณะต่างๆ น าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
  2.1 คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิคเรศ ประกอบผล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 



  2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่  รองศาสตราจารย์  
ดร.สาธิต โกวิทวที อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
  2.3 กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ปราณีต  ม่วงนวล (อยู่ ระหว่างการขอก าหนดต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ) อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีพครู  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและ
ศักยภาพของหลักสูตร 
  3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม 2562  
ได้แต่งต้ัง “คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ท่ี 13/2562 ส่ัง ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เพื่อด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามสาระส าคัญ  
ในประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น 
 
การด าเนินการ 

  1. ประธานกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ  
เมื่อวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการ ท้ัง  
3 ราย สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ 2562 - 
2565 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ พบว่า 
ท้ัง 3 สาขาวิชา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการท้ัง 3 ราย จะเป็นการเติมเต็ม  
ด้านอัตราก าลังดังกล่าว  
 1.2 คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 
  1.3 แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลา
ราชการฯ พบว่า สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและมีปริมาณงาน
รองรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
  ท้ังนี้ ได้สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองฯ แนบไว้ท้ายวาระนี้แล้ว และมีเอกสารประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 
  1. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 



  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคิดค่าภาระงานของ
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1.เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์  ดร.ศัก ด์ิคเรศ ประกอบผล  
และรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที  
 2. เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล โดยมีเงื่อนไขว่า 
“มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ได้ก่อนส้ิน
ปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ คือ วันท่ี 30 กันยายน 2562” 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก 
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม ฉบับปี พ.ศ. 2558 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายเกียรติศักด์ิ ลักษณะงาม* ลาออกจากการเป็นอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัย 

น.ส.สุภาภรณ์  คางค า* 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นางอนิตะมงคล สมกิตติกานนท์* ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาเอก 

นางอนิตะมงคล สมกิตติกานนท์* 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นายสุเมธ  ใจเย็น* 
นายอดิเรก  วัชรพัฒนกุล* 

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรอื่น  

 

 - 
   - 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ ให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.9 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 

 
ความเป็นมา  
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือน 
การด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี ้
 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวปฏิบัติและเงื่อนไข 
ท่ีควรพิจารณาให้การปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรท่ีจะปิดต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการวิชาการ ระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 2. เงื่อนไขท่ีควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
 2.2 หลักสูตรท่ีไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 
 2.3 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 2.4 หลักสูตรท่ีไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
 2.5 หลักสูตรท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 3. ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา
ถ้าหากเห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนิสิตนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตร เมื่อไม่มีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
 หลักสูตรท่ีขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 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 และไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติ
ให้ปิดหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรท่ีรอปิดจากการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling) จนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไม่ได้รับนักศึกษา
ใหม่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 25๖๐ ถึง พ.ศ. 2562 และไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 



 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอกรณีการขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ต่อท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขอความเห็นชอบ
การปิดหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) แบบมี เงื่อนไข  
โดยจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร 

๒. ให้ความเห็นชอบการขอไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖1  โดยจะรายงานผล 
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทน 

๓. ให้ความเห็นชอบการขอไม่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โดยจะรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทน 

๔. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 การพิจารณาการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยได้รับการติดต่อจากนักศึกษา จ านวน 2 ราย เพื่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
(ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) ได้แก่ 

ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชื่อ - สกุล วันเข้าศึกษา วันพ้นสภาพ 
ระยะเวลา 

ถึงปีการศึกษา 
2561 

ข้อมูลปัจจุบัน 

1 4921404217 นางสาวสุจิตรา แซ่เฮ้ง  15 มิ.ย.49 23 มิ.ย.59 13 ปี ศึกษาครบตามหลักสูตร  
แต่ค้างช าระค่าเทอม 

2 5221412049 นางสาวมยุรา ผลาเลิศ  8 มิ.ย.52 1 ก.พ.59 10 ปี ศึกษาครบตามหลักสูตร  
แต่ค้างช าระค่าเทอม และเคย
ย่ืนบันทึกข้อความ ขอขยาย
สภาพการเป็นนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 

 ซึ่งนักศึกษาท้ัง 3 รายนี้ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว โดย 
 ล าดับท่ี 1 นางสาวสุจิตรา แซ่เฮ้ง รหัสนักศึกษา 4921404217 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ตามข้อบังคับตามข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2541 ข้อ 11.4  
 ล าดับท่ี 2 และ 3  นางสาวมยุรา ผลาเลิศรหัสนักศึกษา 5221412049 และนางสาวเข็มอัปสร 
พรสิริพจน์ รหัสนักศึกษา 5321412155 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ 12 (4) 
 โดยมหาวิทยาลัยได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อขอความเห็น 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติให้น าเสนอสภาวิชาการและ
น าเสนอต่อสภาวิชาการ เพื่อขอความเห็นในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562  
ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ล าดับท่ี 1 นางสาวสุจิตรา แซ่เฮ้ง รหัสนักศึกษา 4921404217 คณะกรรมการสภาวิชาการ  
ต้ังข้อสังเกตว่า นักศึกษายังไม่ครบเงื่อนไขการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน  
ตามหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ก่อนครบระยะเวลาการศึกษา แต่เนื่องจากมีปัญหา
ด้านครอบครัวและด้านค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถช าระค่าเทอมได้จนมีสภาพเป็นนักศึกษาครบตามก าหนดระยะเวลา
การศึกษา 
 ล าดับท่ี 2 นางสาวมยุรา ผลาเลิศ รหัสนักศึกษา 5221412049 คณะกรรมการสภาวิชาการ  
ต้ังข้อสังเกตว่า นักศึกษาสอบได้รายวิชา ต่าง  ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 ก่อนครบระยะเวลาการศึกษา  แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถช าระค่าเทอมได้ จนมีสภาพ
เป็นนักศึกษาครบตามก าหนดระยะเวลาการศึกษา แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ 12 (4) มิได้ก าหนดเงื่อนไขเช่นกรณีล าดับท่ี 1 จึงเห็น
ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในล าดับต่อไป 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอเพื่อพิจารณาการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จ านวน 2 ราย  
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 
ประเด็นที่เสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จ านวน 2 ราย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 
5.1 รายงานการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้มีค าส่ัง ลับ ท่ี 147/2562 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562 เรื่อง  แต่งต้ัง
กรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง และค าส่ัง ลับ ท่ี 1501/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ข้อกล่าวหา
เพิ่มเติม อาจารย์ ดร.สุภาพร  ปริญญาเศรษฐกุล กรณีอันมีมูลถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 2. อาจารย์ ดร.สุภาพร  ปริญญาเศรษฐกุล ได้กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจาก 
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ ตามข้อ 47 วรรคสาม  และข้อ 49 วรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้นสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.2558 กรณีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 
ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งการกระท าของผู้ถูกกล่าวหา  
ครบองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และกรณีกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว  
อย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นว.0205/ 
ว234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 ซึ่งได้วางแนวปฏิบัติกรณีข้าราชการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการไว้ โดยก าหนด 
แนวทางการลงโทษเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ การน าเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อน  
เป็นปลดออกจากราชการจึงให้ลงโทษไล่อาจารย์ ดร.สุภาพร  ปริญญาเศรษฐกุล ออกจากราชการ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการลงโทษไล่อาจารย์ ดร.สุภาพร  ปริญญาเศรษฐกุล ออกจากราชการ  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลับ ท่ี 2394/2562 ลงวันท่ี 18  
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2562 

 
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 วันศุกร์ท่ี        21  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 9/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


