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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 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 ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่สามารถมารว่มประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ผู้น าเสนอวาระ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรธัช เอ้ือศิริวัฒนชัย ผู้น าเสนอวาระ 
๔. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาวสุภาพร ซ่อนกลิ่น ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 การแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบดอกไม้แสดง 
ความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวาระท่ีสอง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 1. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
นักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

2. นางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมรับ
เงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

3.นางสาวสิริพร ไพปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมรับ
เงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ พัดเอ่ียม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  
เป็นผู้สนับสนุนนักศึกษา เข้าร่วมประกวด การออกแบบมิสแกรนด์ตรัง 2020 Costume design contest ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การออกแบบชุดประจ าชาติยอดเยี่ยม ณ กองประกวดมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 2020  

5. นายสุริยา ปะกา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบ
ชุดประจ าชาติยอดเยี่ยม มิสแกรนด์ตรัง 2020 Costume design contest ณ กองประกวดมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช 
พัทลุง ตรัง 2020 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ งที่ 6/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ลับ) 
สรุปเรื่อง 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ต้องโทษปลดออกจากราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1148/2563 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2563 เมื่อได้รับทราบค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จึงได้ ยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มีมติรับการอุทธรณ์ไว้พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอุทธรณ์โดยมอบหมายให้ นายวรพงษ์ วรรณศิริ เป็นประธานกรรมการ และให้ประสานงาน
กับอธิการบดีเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการให้ครบตามองค์ประกอบ และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 
 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และตาม
มติคณะรัฐมนตรีหนังสือท่ี นร. 0205/ว234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 “การลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การที่น า
เงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ลงเป็นปลดออกจากราชการ” ด้วยเหตุ
ดังกล่าวคณะอนุกรรมการอุทธรณ์เห็นว่าสมควรเพ่ิมโทษจากปลดออกจากราชการ เป็นไล่ออกจากราชการ ฝ่ายเลขานุการ
จึงน าผลการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรให้พิจารณาเป็นการประชุมลับ จึงอนุญาตให้เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่านั้นอยู่ในที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2547 ข้อ 21 ก าหนดว่า “ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมีมติให้
ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 



๔ 

 

 ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ กรรมการผู้ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม และผู้ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น” 
 นายวรพงษ์ วรรณศิริ ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากได้ท าหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ และอาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน 
ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 

 “ที่ประชุมได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์แล้ว  
เห็นพ้องกับอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และหากผู้อุทธรณ์ไม่
เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นฟ้องเป็น
คดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์” 
 

มติที่ประชุม ยกอุทธรณ์    
 

 4.2 ขอทบทวนผลการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ (ลับ)  
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช ได้เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
คุณภาพของผลงานทางวิชาการดังกล่าว และมอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิ การ เหล่าวานิช เนื่องจากผล 
การทบทวนการประเมินผลงานทางวิชาการสรุปได้ว่า ผลงานทางวิชาการที่ขอทบทวนผลการพิจารณามีคุณภาพ  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช ได้เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เป็นครั้งที่ 2 โดยได้ยื่นเรื่องดังกล่าวภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเอกสารค าชี้แจงประกอบการขอทบทวนผลการประเมินคุณภาพของผลงาน  
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมวด 3 การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ระบุสาระส าคัญในข้อ 11  
“กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้
ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าวแต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน  
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ ...” และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 24 “การพิจารณาขอทบทวนผลการพิจารณา ...”   



๕ 

 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 แล้ว เห็นสมควร
ให้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 
และมอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม 1. รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 
 2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 4.3 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์ศิริพร  ทิพย์สิงห์ (2) ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี (3) ว่าที่ ร.ต.หญิงแฝงกมล  
เพชรเกลี้ยง และ (4) อาจารย์ ดร.วรินธร  สีเสียดงาม 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ า  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจาก  
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการแต่งตั้ งและถอดถอน. . .ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง  

... และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมั ติและ 

ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง... โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้ งที่  7/2563 วันพฤหัสบดีที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้  
 

1) อาจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) 
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม  2562 



๖ 

 
 

2) ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) 
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 
 

3) ว่าที่ ร.ต.หญิงแฝงกมล  เพชรเกลี้ยง  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา(6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) 
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 

4) อาจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์(8103) 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

 
การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว 
เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม อนุมัตแิต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 (1) อาจารย์ศิริพร  ทิพย์สิงห์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) 
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 (2) ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแต่วันที่ 
13 กันยายน 2562 
 (3) ว่าที่ ร.ต.หญิงแฝงกมล  เพชรเกลี้ยง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562  
 (4) อาจารย์ ดร.วรินธร  สีเสียดงาม  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103)  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
 

 4.4 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 จากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 13 (1) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ในการจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว  
อย่างน้อยปีละครั้ง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2563คณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 ได้พิจารณา



๗ 

 

จัดท า (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสร็จสิ้นแล้ว และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานให้ไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรเน้นการตรวจสอบด้านการเงินการคลังเป็นหลัก 
และไม่ควรตรวจสอบเอกสารย้อนหลังจากที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบไปแล้ว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยหารือกับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่เก่ียวข้องต่อไป  

(2) ควรด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

(3) ควรจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการด าเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 4.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษา 
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ จึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 
18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  
รวมจ านวน 829 คน 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาของสภาวิชาการประกอบกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติ  
ผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ 
รวมจ านวน 829 คน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 
– 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 829 คน 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 4 หลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน 
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 5/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 และได้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หลังจากปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ 
ที่ประชุมสภาวิชาการแล้วได้น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานเป็นวิชาแกน 
เนื่องจากวิชาแกนต้องเป็นวิชาแกนทางกฎหมายและใช้ร่วมกันในหลักสูตรอ่ืน เพ่ือเป็นวิชาแกนร่วมกันในแต่ละ
หลักสูตร แต่เนื่องจากหลักสูตรไม่มีการใช้รายวิชาดังกล่าวร่วมกับหลักสูตรอ่ืนจึงควรจัดกลุ่มให้ถูกต้อง  และปรับให้
สัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ 

(2) ควรตรวจสอบรหัสวิชาของรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายที่ระบุในหน้า 17 และหน้า 
36 ให้ถูกต้องตรงกัน  



๙ 

 

(3) ควรเพ่ิมรายวิชาหรือเนื้อหาของรายวิชาบังคับให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทั นสมัย ซึ่งต้องปรับ
จ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสมต่อไป  

(4) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้ค าว่า “เพ่ือ”  
(5) แก้ไขการระบุรูปแบบของหลักสูตร จากหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาชีพ  
(6) ลักษณะการเขียนค าอธิบายรายวิชาไม่ควรระบุค าอธิบายเป็นกระบวนการ ควรระบุเป็นวลีที่เป็น

สาระวิชาเท่านั้น แลไมค่วรใช้ค าว่า “เช่น”  
(7) หน้า 49 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ ไม่ควรระบุว่า “...ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร์โดยมุ่งเน้น...”  ควรระบุรายละเอียดของสถานที่และแนวทางการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ   

(8) ควรทบทวนหน่วยกิตรายวิชาที่ไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
อาจไม่จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติ 

(9) ควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนภาคผนวกให้เป็นไปตามที่ฝ่ายวิชาการก าหนด และปรับ 
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสามารถย้อนหลังได้เพียง 5 ปีเท่านั้น 

(10) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณงบประมาณตามแผนใน ข้อ 2.6.1 และ 2.6.2  
ให้สอดรับกัน รวมถึงงบการด าเนินการปี  2563 – 2567 เนื่องจากจะกระทบกับต้นทุนต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายรายหัว
ของนักศึกษา 

(11) ควรปรับเนื้อหาของรายวิชาเพ่ือให้สามารถจัดเป็นหลักสูตรพิเศษส าหรับบุคคลภายนอก เช่น 
รวมวิชากฎหมายอาญากับสัมมนากฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน โดยเฉพาะ
สาระที่ส าคัญส าหรับการสอบเข้ารับราชการต ารวจ  

(12) ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง ได้แก่ ผู้พิพากษา มาเป็น
วิทยากรเพื่อพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์  

(13) ควรจัดกลุ่มรายวิชาเลือกให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือเป็นแนวทางการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษา 
ที่สนใจเฉพาะกลุ่ม  

(14) ควรเพ่ิมรายวิชาการเขียนเรียงความ ย่อความ เพ่ือให้นักกฎหมายรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญ  
ทั้งด้านการพูดและการเขียนให้มีความสัมพันธ์กัน  

(15) ควรให้ความส าคัญกับเนื้อหาของรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย เพราะมี  
ความเฉพาะเจาะจงแตกต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป และสามารถเปิดให้คนภายนอกเข้ามาเรียนได้ด้วย  

(16) ควรเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือปรับรายละเอียดให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
เช่น รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย เป็นต้น  หน้า 47 ค าอธิบายรายวิชากล่าวถึงเพียงการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินการธนาคาร จึงควรเพ่ิมเติมเรื่องการว่างงาน การมีงานท าของบัณฑิตด้วย 

(17) ควรตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
มีความหมายสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษของรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้นส าหรับนักกฎหมาย ค าว่า “Economics Principles” ให้ตัด s ออก  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๑๐ 

 

 4.8 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 
สรุปเรื่อง 

สาขาวิชาและคณะต่างๆ น าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
 1) กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ 
เอ่ียมสะอาด อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีเหตุผล 
ความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 
 2) คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
ในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 
2563 เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการทั้ง 2 ราย สรุปได้ว่าความต้องการด้าน
อัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ของกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ พบว่า 
ทั้ง 2 สาขาวิชา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการทั้ง 2 ราย จะเป็นการเติมเต็มด้าน
อัตราก าลังดังกล่าว และคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอ่ืนๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ  
รวมถึงแผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการฯ พบว่า 
สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและมีปริมาณงานรองรับการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 
 

การพิจารณา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการ
แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม 
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แล้ว มีมติเห็นชอบการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2563 จ านวน 2 ราย  
ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 ข้อ 46 ได้ระบุว่า  
“ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า  
ทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 31 พฤษภาคม 
2562 
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 31 พฤษภาคม 
2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 5.2 (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2 
สรุปเรื่อง  
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 
ได้มีการน า (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับข้อมูล
ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) เพ่ิมเติมและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2 
 

 5.3 การประกาศผลการประเมินโครงการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจ าปี 2562 
สรุปเรื่อง  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจ าปี 2562 เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรม Green Youth 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) และให้รายงานผลการด าเนินโครงการ 
แก่คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่ง
หนังสือประกาศผลการประเมินโครงการการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green 
Youth) ประจ าปี 2562 ซึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเงิน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ   
 



๑๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การประกาศผลการประเมินโครงการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจ าปี 2562 
 

 5.4 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS และโครงการความร่วมมือต่างๆ 
รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ได้แก่ 1) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร  
2) ระดับปริญญาโท จ านวน 11 หลักสูตร และ 3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 หลักสูตร น า เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563     
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า  
ปีการศึกษา 2563 
 

 5.5 รายงานผลการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษฯ 
สรุปเรื่อง  
  คณะครุศาสตร์ ได้ประสานงานรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพ่ือบรรุจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจ าปี 2563 ซึ่ง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผลการเรียน 3.00 ในรายวิชาชีพครู 
วิชาเอก และโดยรวม ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผลการคัดเลือกปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ผ่าน 
การคัดเลือกจ านวน 32 คน จึงน ารายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกโครงการ น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษฯ 
 

 5.6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการได้น าค าชี้แจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 5.7 มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
สรุปเรื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่  
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา อาทิ 5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ A-one The Royal Cruise Hotel 
Pattaya จังหวัดชลบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 


