
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
---------------------------------------------------- 

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.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๕.    อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร์ ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ผู้น าเสนอวาระ 
๔. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

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 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การปรับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขออนุญาตปรับวาระการประชุม ดังนี้  

1. ปรับเลื่อนระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง รายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง ย้ายมาเป็นเรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.4 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้มีการน าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-
2568) ฉบับปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวที่ ผ่านมาและสภามหาวิทยาลัย 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
รับทราบจัดเป็นเรื่องสืบเนื่อง 

2. เพ่ิมเติมระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.1 เรื่อง การขอยกเลิกประกาศฯ และการขออนุมัติ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562  
ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และภาคการศึกษาท่ี 1/2563 พ.ศ. .... เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบใหม่
เพ่ือด าเนินการตามที่รัฐบาลมีนโยบายการคืน/ลดค่าบ ารุงการศึกษา เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease (COVID - 19)) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 



๓ 

 

(1) หน้า 7 วาระท่ี 4.1 บรรทัดที่ 33 แก้ไขจากค าว่า “4.1 ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงินงบประมาณ
รายได้...” เป็น “4.1 ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายได้...”  

(2) หน้า 9 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 20 แก้ไขจากค าว่า “เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
การด าเนินการของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นต้น” เป็น “ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การด าเนินการ
ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี” 

(3) หน้า 20 วาระที่ 5.5 บรรทัดที่ 19 ให้ตัดความตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 มาตรา 24 ออก และเพ่ิมเติมสรุปเนื้อหาของรายงานการประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ดังนี้ 

“เรื่องเสนอเพ่ือทราบ อาทิ (1) การปรับโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย (2) การปรับหลักสูตรที่มี
จ านวนนักศึกษาน้อย (3) การศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับ (4) การน าเสนอหน่วยงานใหม่ในรูปแบบของ BCG  
(5) การเตรียมการประชุมสภาคณาจารย์ทั่วประเทศ (6) การเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินการคลังให้กับบุคลากรหลัง
เกษียณอายุราชการ (8) การจัดท าสวัสดิการในรูปแบบประกันชีวิตแบบกลุ่มแบบออมทรัพย์ให้แก่บุคลากร (8) การเลือก
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  ผสานสินธุวงศ์ ขอลาออก” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ข้อบังคับฯ และค าสั่งท่ีอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
 3. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

มติที่ประชุม 1) รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

2) รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

3) รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 3.2 การแก้ไขหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภายหลังจากการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



๔ 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขก่อนด าเนินการ  
ในขั้นตอนต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท าตารางรายละเอียดการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยของ
หลักสูตรดังกล่าวเพ่ือน าเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
 

 3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคืนเงิน และการลดค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคืนเงิน และการลด 
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มีมติอนุมัติใช้เงินงบประมาณรายได้เพ่ือ
รองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.4 รายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563  นั้น 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จึงได้น ารายละเอียดการด าเนินการแก้ ไขข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การขอยกเลิกประกาศฯ และการขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 
1/2563 พ.ศ. ....  
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคืนเงิน และ  
การลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 
13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติการใช้เงินงบประมาณ
รายได้ เพ่ือรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์) ในภาคเรียนที่ 2/2562 การลดค่าธรรมเนียม



๕ 

 

การศึกษาบางส่วน (20 เปอร์เซ็นต์) ภาคเรียนที่ 3/2562 และการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เข้า
เรียนใหม่ รหัส 63 แต่การจัดท าประกาศฯของมหาวิทยาลัยดังกล่าวขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 9 ซึ่งระบุว่า “ค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับช าระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้นักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ”  

มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคืนเงิน และการลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุง
คณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563  
พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า ในการ

ด าเนินการครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการขอยกเว้นการใช้ข้อบังคับฯ ข้อ 9 
เฉพาะกรณี แล้วจึงจัดท าประกาศจะสะดวกกว่าการออกระเบียบ 
 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การคืนเงิน และการลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และ
ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2) อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และภาคการศึกษาท่ี 1/2563 พ.ศ. .... 
 

 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปรับลดค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ  
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 
(Coronavirus Disease (COVID - 19)) โดยในประกาศฯ ข้อ 2 ระบุว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ และคณะกรรมการ
พิจารณาขอปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ ลดค่าธรรมเนียม 50 เปอร์เซ็นต์ จากค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และระดับปริญญาโท ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ลดค่าธรรมเนียมจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย โดยให้ลด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้กับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2563 และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบการขอปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (11) ระบุ
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ให้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึง
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปรับลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 



๖ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ปรับแก้ไขข้อความในย่อหน้าแรก จาก “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แก้ไขเป็น “อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๑ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

(2) ปรับแก้ไขรายละเอียดของจ านวนเงินที่ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยระบุเป็นตัวเลข 
เพ่ือความถูกต้องชัดเจน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปรับลดค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  4.3 การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (จ านวน 2 ราย) 
สรุปเรื่อง  
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี เสนอขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. นายเดชอาคม คดเกี้ยว ขอรับการประเมิน 
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินผล
งานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด
ของต าแหน่งที่ครองอยู่ และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบผลคะแนนการประเมินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมินที่ได้รับ และน าสรุปผลการประเมินและ
เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน  
2 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ในการน าเสนอควรเพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดของการประเมินค่างาน ความเหมาะสมของ
ต าแหน่ง การอนุมัติกรอบต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเพ่ือให้  
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

(2) ควรเพิ่มข้อมูลเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภามหาวิทยาลัยได้ประกอบการพิจารณาด้วย  
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น คือ 
    1) นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) นายเดชอาคม คดเกี้ยว ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ สังกัดส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 



๗ 

 

 4.4 การขอความเห็นชอบค าขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลและจัดท าค าขอรับการจัดสรร
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567 (พรก. 1 – 3) เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตามมติ
คณะกรรมการทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ประกอบหนังสือ ที่ นร 1008.5/127 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดส่งค าขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาตามมติคณะกรรมการทบทวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
ประกอบหนังสือ ที่ นร 1008.5/127 เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดส่งค าขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567 แล้ว เห็นสมควรให้ความเห็นชอบค าขอรับการจัดสรรกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567 ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ค าขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
– 2567 เพ่ือเสนอส านักงาน ก.พ. พิจารณาต่อไป 
 

 4.5 การอนุ มัติ ต าแหน่ งศาสตราจารย์  และการอนุ มัติ แต่ งตั้ งรองศาสตราจารย์  และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สรุปเรื่อง 
คณาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
๑) การขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์เดิม (พ.ศ.2550) ระดับศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์อภิญญา หนูมี
 ๒) การขอก าหนดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ (พ.ศ.2560) ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส                  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ในกรณีของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์  ณ อยุธยา และ (2) อาจารย์อภิญญา หนูมี 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บที่ 2)  
พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 และข้อ 5.3 ระบุเก่ียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเก่ียวกับประเภทของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์,
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับประเภทและคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับทิศทางของการศึกษาในผลงานทางวิชาการทุกระดับ , (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุ
เกี่ยวกับประเภทและคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
และหมวด 4 การแต่งตั้ง ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 



๘ 

 

 2) ในกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด 
วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้ว  
ในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 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 าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 

ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง. . .โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา เสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401) 
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  2562 
 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146) 
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 

 

  และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้  
1) อาจารย์อภิญญา หนูมี      เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301)  
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 

 

การพิจารณา 
  อาจารย์อภิญญา หนูมี ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม
ในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  
ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล  
ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท า
ความกระจ่างในเรื่องนั้น” 



๙ 

 

  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย อนุมัติ แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1) อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ (7401) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  
สุทัศน์ ณ อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 2) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (650146) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562  
 3) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์อภิญญา   
หนูมี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (6301) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563    
  

 4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอ
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  
2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2561 
 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่ อง) ฉบับปี พ.ศ. 
2562 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง และน าเข้าที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 3/๒๕63 รวมทั้งได้น าเข้า 
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม หลังจากปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการแล้วได้น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรเพ่ิมรายละเอียดอธิบายความหมายของ Active Citizen ในจุดเน้นคุณภาพการศึกษา และ 
มีกระบวนการด าเนินการที่ท าให้ผู้เรียนเป็น Active Citizen อย่างแท้จริง 

(2) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินงบประมาณตามแผน หน้า 10 -11 ในงบประมาณ
รายรับรายจ่ายให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของรายวิชาสัมมนา เนื่องจากในค าอธิบายรายวิชา  
มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงควรระบุในการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและ
อาจารย์ให้ชัดเจน 

(3) ในหมวดที่ 4 หน้า 28 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรระบุเป็นกิจกรรม
นอกหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยระบุชื่อโครงการและจ านวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะดังกล่าวได้  

(4) ตรวจสอบการระบุในผลการเรียนรู้ หน้า 30 ข้อ 3 ว่ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ จะท าให้การท ากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนและ  
มีการประเมินยาก จึงควรปรับให้ไปอยู่ในหน้า 28 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาโดยใช้กิจกร รมพัฒนา
แทนการจัดการเรียนการสอน 

(5) ปรับแก้ไขรายละเอียดในหน้า 32 ข้อ 2 มีทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด ควรระบุเรื่องการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ชัดเจนว่าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสืบค้น วิเคราะห์ สื่อสาร สร้างนวัตกรรมการสอนและการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยอาจปรับเพ่ิมรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  

(6)  ปรับแก้ไขรายละเอียดในหน้า 28-29 ข้อ 3 เรื่องการวิจัยในมนุษย์ ข้อ 5 ระบุให้ยื่นเรื่องต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการการวิจัย ในมนุษย์ (มคจม.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ก าหนดให้ยื่นเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงควรระบุเพ่ิมเติมว่า “เฉพาะในกรณีที่งานวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์” 
และข้อ 6 ไม่ควรก าหนดค่าดัชนีความคล้ายคลึง (Index of similarity) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดที่ชัดเจน 

(7) ในหมวดที่ 3 ข้อ 1.2 ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีการศึกษาภาคฤดูร้อน แบ่งเป็นสองSection  
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถเรียนได้ตลอดทั้งปี 



๑๑ 

 

(8) ควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้มีผลการเรียนเฉลี่ย ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนมีปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ และควรก าหนดคะแนนมาตรฐานระดับความรู้ภาษาอังกฤษไว้ก่อนที่จะ
เข้าศึกษา 

(9)  ในระบบการศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  
ได้หลากหลาย นอกเหนือจากแบบชั้นเรียน ได้แก่ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ Work-Based Learning  

(10) หลักสูตรสามารถเพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์ผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมจ านวนรับ
นักศึกษาได้ 

(11) ควรเปิดกว้างให้นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน หรือบุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สามารถลงทะเบียนเป็นรายวิชาเพ่ือสะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ และการเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
Reskill – Upskill ส าหรับผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น สายโรงแรม สายท่องเที่ยว  
สายธุรกิจการบิน สามารถเรียนเพิ่มเติมเพ่ือไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันได้  

(12) ควรเชิญบุคลากรต่างชาติมาเป็นวิทยากร โดยไม่ต้องจ้างเป็นอาจารย์ประจ าจะท าให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรดีขึ้น  

(13) ควรปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรในรายวิชาหมวดวิชาเอกควรเริ่มจากรายวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวางฐานของศาสตร์ ประกอบไปด้วยแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอน 

(14) การน าเสนอหลักสูตรควรระบุปัญหาของระบบการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษของไทยให้
สามารถออกแบบหลักสูตรและวางเป้าหมายหลักสูตรเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด โดยอาจเปลี่ยนแปลง  
การน าเสนอนอกเหนือจากในเล่มหลักสูตรที่ถูกจ ากัดโดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้เห็นกรอบแนวคิด 
กระบวนการพัฒนา วิธีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และจุดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนและ  
เป็นการดึงดูดผู้เรียนได ้

(15) ควรก าหนดกรอบความคิดเรื่องภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลให้ชัดเจนและผู้สอนต้องเข้าใจ
ตรงกัน 

(16) ควรตรวจสอบการใช้ค าว่า “Programme” ให้ถูกต้องตรงกันกับหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
และในวงเล็บสาขาวิชาต้องเป็นตัวอักษรย่อ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 

สรุปเรื่อง  
 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการได้จัดท าหนังสือขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระส าคัญ  
ที่เกี่ยวข้อง ในข้อ 5 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  (1) ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้น
ปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ และข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ



๑๒ 

 

ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน และกรรมการอ่ืน ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร 
 มหาวิทยาลัยจึงจัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ” เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2563 ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น  
  

การพิจารณา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาว่าด้วยการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการ
แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้ อยู่ในที่ประชุม 
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 

 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปี พ.ศ. 2563  

   

มติที่ประชุม  อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้    
 1. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  รองประธานกรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม   กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการและเลขานุการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4.9 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (ลับ) 
สรุปเรื่อง 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ต้องโทษปลดออกจากราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1148/2563 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2563 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย ซึ่งผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 และได้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการดังกล่าว เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรให้พิจารณาเป็นการประชุมลับ จึงอนุญาตให้เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่านั้นอยู่ในที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2547 ข้อ 21 ก าหนดว่า “ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมีมติให้
ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 
 ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ กรรมการผู้ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม และผู้ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น” 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน 
ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบรับการอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
    2) อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ โดยหมายหมายให้ นายวรพงษ์ วรรณศิริ เป็น
ประธานกรรมการ และให้ประสานงานกับอธิการบดีเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการให้ครบตามองค์ประกอบ และน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการกรณีที่มีประเด็นข้อกฎหมายที่ มีความขัดแย้งกันระหว่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งก าหนดวิธีการในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ไว้แตกต่างกัน 
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาข้อหารือ
ดังกล่าว และเสนอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตอบข้อหารือ สรุปได้ว่าก่อนที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่งจะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้อง
เสนอเรื่องให้สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในชั้นหนึ่งก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการใช้ดุลพินิจของ  
สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ทั้งนี้ตามมาตรา 22 
(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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 5.2 ผลการพิจารณารับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเรื่อง  
  สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดส่งหนังสือ เรื่อง ผลการพิจารณาการรับรองสถาบัน เพ่ือแจ้งผลมติให้
การรับรองความเหมาะสมของสถาบัน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในการเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็ นระยะ 5 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2563 - 2567) จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณารับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  5.3 ผลการพิจารณาการต่ออายุการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทย 

สรุปเรื่อง 

 สภาการแพทย์แผนไทย ได้จัดส่งหนังสือ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการต่ออายุการรับรองสถาบันที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทย และผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันมีสิทธิสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพ่ือขอเป็นสมาชิก
สภาการแพทย์แผนไทย และขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ จึงน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณาการต่ออายุการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย์แผนไทย 
  

 5.4 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สรุปเรื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2563  
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย และ 
การปรับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา อาทิ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 


