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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/๒๕63 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ A-one The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 

---------------------------------------------------- 
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. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 

ผู้ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๓. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๔. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี และนายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย)  
โควิด - 19 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์
และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) โควิด - 19 ได้เชิญหน่วยงานวิจัย ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ 
ทั่วประเทศ รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ร่วมหารือถึงการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่อาศัย
อยู่ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศ จ านวน
ประมาณ 2,593 คน ได้แก่ นักศึกษา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีมาตรการ
บริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลดังกล่าว โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการเดินทางเข้าประเทศ มีการตรวจลง
ตราชาวต่างชาติที่เป็นนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยต้องมีเอกสารรับรองยืนยันการเป็น
นักศึกษา และบุคคลนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าปลอดเชื้อ มีสุขภาพดี ออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เข้าประเทศ มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพในวงเงินประกันครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย รวมแล้วประมาณ 
100,000 USD รวมทั้งต้องระบุรายละเอียดของการกักตัว 14 วัน ก่อนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ระบุชื่อ
ศูนย์กักตัว หากเดินทางมาทางบกต้องมีป้ายทะเบียนรถที่เดินทางให้ถูกต้องชัดเจน สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งรายชื่อ
ผ่านหน่วยงานเดียวคือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมได้มี
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาศูนย์กักตัวไม่เพียงพอ โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร 
(Organizational Quarantine) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงและประสานความร่วมมือกับกรม
ป้องกันโรคติดต่อในการดูแลศูนย์ที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

อธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่
อยู่ต่างประเทศ มีตกค้างในไทยประมาณ 100 คน มหาวิทยาลัยจึงจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือแบบออนไลน์ 
โดยมีการประชุมพูดคุยกับนักศึกษาแจ้งรายละเอียดทั้งหมด และทุกหลักสูตรจะเปิดการเรียนการสอนออนไลน์อย่าง
เป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2563 ส่วนนักศึกษาที่อยู่ในไทยมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และ
มหาวิทยาลัยจะเตรียมจัดท าหลักสูตรออนไลน์ให้ได้มาตรฐานโดยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

(๑) หน้า 3 บรรทัดที่ 30 แก้ไขจากค าว่า “ผู้ไม่มาประชุม” เป็น “ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้” 

(๒) หน้า 6 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 9 ตัดย่อหน้าสุดท้ายออก และแก้ไขเป็น “ที่ประชุมได้พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์แล้วเห็นพ้องกับอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่า
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และหากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นฟ้องเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการน าเสนอข้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยจึงน าเสนอประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง 
ในปัจจุบันหารือในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่  15 สิงหาคม พ.ศ.2563 และ 
มีการให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดยเฉพาะ  ท างานเป็นอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดีโดยตรง เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ การแจกกระเป๋าที่ระลึก การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social network) 
   (2) พิจารณายุบ ควบรวมและปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้สมัครหรือมีนักศึกษาน้อย 
  (3) ควรให้คณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยอาจก าหนดเป็น
เงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง 
  (4) การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย  
โดยการบอกเล่าปากต่อปากของผู้ใช้บัณฑิต 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4 (154)/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีมติเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยให้น าเข้าสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบ



๔ 

 

ของมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม 2563 และให้มหาวิทยาลัยแจ้งชื่อปริญญาที่จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวาย
ไปยังส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) อีกครั้งหนึ่ง 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูล และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และน าเสนอข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 

 4.2 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน ให้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เพ่ิมข้ึนนี้ควรให้ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาด้านวิทยาการจัดการ ซึ่งแต่เดิมมิได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านนี้เป็นการเฉพาะ 
ด้วยการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการจัดการจากรายละเอียดใน “บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ิมเติ ม จึงน าเสนอข้อมูล
ต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งระบุความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาด้านวิทยาการจัดการ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล หลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติ
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ิมเติม 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ิมเติม 
 
 
 
 



๕ 

 

 4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียด 
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2560 
    2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2562 
 

 4.4 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ.2548 
สรุปเรื่อง 
 งานวินัยและนิติการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2548 เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ได้หมดวาระลงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2548 ข้อ 5 วรรค 4 ก าหนดให้ประธานและอนุกรรมการมี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงเสนอแก้ไขในข้อ 5 วรรค 3 จากค าว่า “ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.ม. ก าหนด” เป็น  
“ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด”  
 งานวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... (ฉบับที่ ..) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 การจ้างบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการ 

สรุปเรื่อง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าส่งส าเนารายงาน  
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
เกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.2 การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ 
สรุปเรื่อง  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีมติยกอุทธรณ์ค าสั่ งปลดออกจากราชการ และฝ่ายเลขานุการได้จัดท าหนังสือที่  
อว 0643.18/2719 เรื่อง ผลการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ส่งให้แก่ผู้อุทธรณ์
รับทราบแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


