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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๑.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระ 
๔. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
10/2562 วันพฤหัสบดีที่  17 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีมติ เห็นชอบ และให้ เสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพ่ือให้การบริหาร
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี ฝุายเลขานุการจึงได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในการประชุมวิสามัญ  
ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง 
ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ใ นที่ประชุม  
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 
 
 
 
 



๓ 

 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
  

 4.3 สรุปผลการประเมินและขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (จ านวน  
4 ราย) 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะได้ขอรับ  
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย 
 1. นางสาวบังอร   เหล่าปิ่นเพชร  ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ระดับช านาญการ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ 
 2. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย  ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับช านาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 3. นางขวัญจิต  สงวนโรจน์ ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์  ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 การด าเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย) มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 
   - ผู้ขอรับการประเมินจ านวน 4 ราย มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ าของระดับ
ช านาญการ (มากกว่าหรือเท่ากับ 24,700 บาท) 
 2. การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
   - คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
และส่งผลงานจ านวน 2 รายการให้พิจารณา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงานและส่งให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ น าเข้าที่ประชุม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณภาพของคู่มือการปฏิบัติงานและผลงานเชิง
วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
 รายละเอียดของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
ทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร ะดับ 
ช านาญการ 
   ชุดที่ 2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ช านาญการ 
   ชุดที่ 3 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ   



๔ 

 

   ชุดที่ 4 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 
ช านาญการ 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
    - ใช้ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จ านวน 4 รอบ  
การประเมิน (ล่าสุด) ของผู้ขอรับการประเมินฯ ซึ่งงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบ
และลงชื่อรับรองผลคะแนนการประเมินฯ ของผู้ขอรับการประเมินฯ ทั้ง 4 ราย 
 4. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
ที่จะแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการประเมินแทน โดยให้มีการทดสอบ
ภาคทฤษฎี การสัมภาษณ์และการทดลองปฏิบัติกับผู้ขอรับการประเมินฯ โดยอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจข้อสอบและ 
ให้คะแนนเองทั้งหมด และส่งผลคะแนนการประเมินให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ น าเข้าที่ประชุม โดยผู้ที่
ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ทุกด้านไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (ทุกด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 ตามที่อ้างถึงข้างต้น การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ระดับ
ช านาญการ จ านวน 4 ราย ได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น 
 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ได้ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพ่ือตรวจสอบผลคะแนนการประเมินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมินที่ได้รับ และให้สรุปผลการประเมินและเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 
 ฝุายเลขานุการจึงขอน าสรุปผลคะแนนการประเมินและขอน าเรื่องเข้าวาระที่ ประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) ตามที่เสนอมา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) ดังนี้ 
 1. นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร 
 2. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย 
 3. นางขวัญจิต  สงวนโรจน์ 
 4. นางสาวณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์ 
 
 
 
 



๕ 

 

 4.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร  ระดับ
คณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท ารายงานประเมินผลการประเมินตนเองตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้ง
ได้ด าเนินการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 
มิถุนายน – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 6 – 20 กันยายน 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – วันที่ 26 กันยายน 2562 และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบันต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 ของ
คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตมีระดับคุณภาพพอใช้ติดต่อกัน ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2559 - 2561 จึงควรเร่งพัฒนาปรับปรุงให้มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนต่อไป 

2. ควรศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ AUNQA (ASEAN University Network 
Quality Assurance) เพ่ือน ามาปรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการให้
ความส าคัญกับผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการซึ่งจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3. ควรน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมาปรับใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคราวต่อไปด้วย  

4. ควรเพ่ิมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  
ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะด้วย 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ น าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองจากคณะเรียบร้อยแล้ว และ 
ได้น าเสนอที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝุายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/๒๕62 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 



๖ 

 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2562  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 5 ด้าน ได้แก่ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ควรพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาของแบบ 1.1 ให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

3. ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร หน้า 13 หลักสูตรแบบ 1.1 ตัดค าว่า “(ไม่นับ
หน่วยกิต)” ออก เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแบบ ๑.๑ ควรเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
และในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการภายใตก้ารบริหารงานภายในหลักสูตร 

4. ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของแผนการศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 โดยระบุการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) และปรับรายละเอียดและการเขียนค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้อง
จ าแนกรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นวิชาย่อยๆ และในแผนการศึกษาหลักสูตรแบบ 1.2 ให้ทบทวนการระบุรายวิชา 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (ปรับพ้ืนฐาน) เนื่องจากเป็นรายวิชาของปริญญาโทจึงไม่ควรน ามาเป็นวิชาปรับ
พ้ืนฐาน โดยอาจก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานขึ้นใหม่ และท าหมายเหตุไว้ว่า ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานไม่เพียงพอ เป็นต้น  

5. ควรทบทวนจ านวนสัดส่วนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง เช่น รายวิชาวิธี วิทยาการวิจัย 
ขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) ควรแก้ไขเป็น 3(๓-0-6) เป็นต้น 

6. ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หน้า 33 โดย
ระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่จะพัฒนาให้ชัดเจนและครบถ้วน เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตร ได้แก่  

- คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาเป็นผู้น าสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 
ซึ่งในกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้องก าหนด  
ชื่อโครงการ ระยะเวลาและสถานที่ให้ชัดเจน การสร้างกลไกในการเผยแพร่นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ  
การเรียนรู้สมัยใหม่ เช่น การตีพิมพ์บทความในวารสาร การน าเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
และการส่งเสริมการเป็นวิทยากรด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 

- คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ เรียนรู้วิจัยอย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะวิจัย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา คือ ก าหนดให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมสัมมนาพิเศษตามที่สาขาวิชาก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงสัมมนาพิเศษ ถ้าเป็นการเรียนการสอน 
ไม่สามารถระบุในส่วนนี้ได้ หากเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดนอกห้องเรียนสามารถระบุได้ โดยระบุว่า จัดสัมมนา
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนมัธยมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง จึงจะสามารถน าไปสู่การประเมินหลักสูตรไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

7. ปรับแก้ไข หน้า 33 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตัดค าว่า “(ระดับปริญญาเอก)” 
เนื่องจากเป็น มคอ.2 ของระดับปริญญาเอก จึงไม่ต้องระบุในวงเล็บ  

8. ควรตรวจสอบรายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อ 
ผลการเรียนรู้ หน้า 37-39 ไมใ่ห้ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรปริญญาโท   

9. ควรปรับวิธีการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรใหม่ให้ดึงดูดผู้เรียนมากขึ้น เช่น หลักสูตรที่มี ระดับ
ปริญญาโทอยู่แล้ว ควรรับนักศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีเพื่อจูงใจนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้มาเรียนในระดับปริญญาเอก
ได้ และการเปิดสอนนอกเวลาราชการ 

10. ควรระบุความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว 
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11. ควรใช้ประโยชน์จากการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในการฝึกภาษาให้นักศึกษาชาวไทยด้วย  
12. ควรเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเพ่ิมกิจกรรมเสริมทักษะ โดย

สร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกลมากข้ึน  
13. ควรเพ่ิมความรู้ด้านความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษารวมถึงนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบัน  

ให้นักศึกษา เช่น STEAM Education เป็นต้น 
14. ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชื่อรายวิชาและคุณวุฒิการศึกษาให้ถูกต้อง

เช่น วิธีการวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน เป็นต้น 
15. ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยโดยไม่นับหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาปริญญาโทที่ไม่ได้ท า

วิทยานิพนธ์  
16. ปรับแก้ไข หน้า 31 คุณวุฒิของอาจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น จาก “คษ.ด.” 

แก้ไขเป็น “ค.ด.” 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 4.6 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จ านวน 15 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ระดับศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี ระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 12 ราย คือ (1) อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา (2) อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก  
(3) อาจารย์ปาณิสรา เบี้ยมุกดา (4) อาจารย์ณัฐพล เฟ่ืองอักษร (5) อาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล (6) อาจารย์  
ดร.ปิยะ รนต์ละออง (7) อาจารย์ณภัทร เตียววิไล (8) อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี (9) อาจารย์ ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ  
(10) อาจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล (11) อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ (12) อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี 
(ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ พ.ศ. 2560)  
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุ คคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2550, (ฉบับที่  6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่  9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายห ลังจาก 
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 5 กันยายน 
2562 และครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 
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 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  ๑.  อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2  ราย ดังนี้ 

   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
              สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 

            อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
                            (680202)  
            ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2561 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 
 2.1 อาจารย์ ดร.มนัสวี  ศรีราชเลา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104)  
  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  2561 
 2.2 อาจารย์นันทวัน  จั่นเจ๊ก เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาภาษาเขมร (7102) 
  ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม  2561 
 2.3 อาจารย์ปาณิสรา  เบี้ยมุกดา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม  2562 
 2.4 อาจารย์ณัฐพล  เฟ่ืองอักษร เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
  อนุสาขาวิชาดนตรีสากล (810303) 
  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  2561 
 2.5 อาจารย์พรทิพย์  เหลียวตระกูล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) 
  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
 2.6 อาจารย์ ดร.ปิยะ  รนต์ละออง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) 
  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
 2.7 อาจารย์ณภัทร  เตียววิไล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) 
  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
 2.8 อาจารย์ ดร.สรีวันท์  วาทะวัฒนะ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2561 
 2.9 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม  2561 
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 2.10 อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม  2561 
 2.11 อาจารย์วรพนธ์   ชีววรนนท์ตรี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาการศึกษา (6501) 

อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176)  
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน  2562 

 

 ๓. พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ 
   3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) 
   3.2 อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (8504)  
    อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่ง 
    สถาปัตยกรรมภายใน (850403)   
 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณี  
การขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรให้ข้อมูลแก่อาจารย์ที่สอนกลุ่มด้านสร้างสรรค์เพ่ือให้ท างานสร้างสรรค์โดยขอรับการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินงานสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีอาจารย์ที่สอนกลุ่มด้านสร้างสรรค์มีผลงานวิจัยไม่ผ่าน 
การประเมิน 

(2) กระบวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหลังจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศของ 
ก.พ.อ. 
   

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2  ราย ดังนี้ 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (6802) อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (680202) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2561 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) 

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

2.1 อาจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104)  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  2561 

2.2 อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเขมร (7102) 
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 



๑๐ 

 

2.3 อาจารย์ปาณิสรา เบี้ยมุกดา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม  2562 

2.4 อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
อนุสาขาวิชาดนตรีสากล (810303) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  2561 

2.5 อาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1806) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

2.6 อาจารย์ ดร.ปิยะ รนต์ละออง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (1109) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

2.7 อาจารย์ณภัทร เตียววิไล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(3501) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

2.8 อาจารย์ ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 

2.9 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

2.10 อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

2.11 อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน  2562 
 3. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่าน  
ตามเกณฑ์ฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี 

4. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการ 
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ อาจารย์จักฤษณ์  พนาลี 

 

 4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร
ดังกล่าวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วย
นิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที ่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และ
ก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน
อย่างน้อย 5 คน”  



๑๑ 

 

 การด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 

 4.8 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษา  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 - 8 จ านวน 8 รอบ ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 7 และประจ า
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 รวมจ านวน 1,874 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) มหาวิทยาลัยจึงน า ผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 1,874 คน 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 
1 – 8 จ านวน 8 รอบ จ านวน 1,870 คน ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 7 จ านวน 1 คน และ
ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5 จ านวน 3 คน รวมจ านวน 1,874 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 



๑๒ 

 

พ.ศ. 2562 โดยปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งหมดจ านวน 6 ราย คือ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  สว่างอารมณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครบ 
การต่ออายุราชการ 5 ปี) 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์  บุญศรี  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี  ชัยชาญกุล  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. โดม  สว่างอารมย์ สังกัดวิทยาลัยการดนตรี 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  สังกัดคณะครุศาสตร์ 

 สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่ข้าราชการ
ดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 57” ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ฯ 
โดยด าเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาฯ และค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ รวมถึงจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ” (ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ เพ่ือรายงาน
ส่งมหาวิทยาลัย และได้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของข้าราชการ ตามข้อ 2.1 - 2.6 โดยใช้แบบ
ประเมินฯ ที่คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือรับทราบ ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอสรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า 
คณาจารย์ที่ต่ออายุราชการเป็นบุคคลมีศักยภาพด้านการวิจัยค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยจึงควรหาวิธีให้บุคคลเหล่านั้น
ท างานวิจัยจะเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองโครงการในพระราชด าริด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 



๑๓ 

 

 5.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562  
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2562 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 
 ฝุายเลขานุการได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี สั่ง ณ วันที่ 19 
กันยายน พ.ศ.2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี  
 

 5.3 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
สรุปเรื่อง 
 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้คัดเลือกโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยฯ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของ  
การพัฒนาตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงน า
เรียนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
        เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


