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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 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 นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 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. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 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 

 

ผู้ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ผู้น าเสนอวาระ 
๓. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

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

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันศุกร์ที่  

25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม 
“มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
มาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการน าเสนอผลผลิตของการด าเนินการโครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในปี 2563 ประกอบด้วยนิทรรศการ 6 บูท ดังนี้ 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสังคม 3. ชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรม 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา  
5. รวมพลังนักศึกษาสู่ท้องถิ่น และ 6. น าศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชน และการมอบโล่แด่ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่นด้านการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 6 คน และช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในปี 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมวิศวกรสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ  โดยมีผู้เข้า
อบรมประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
และประธานสภานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
เป็นการอบรมให้นักศึกษามีทักษะชีวิต ได้แก่ ทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกัน และแนวทาง
การปฏิบัติงานในชุมชนสังคมโดยการคิดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและขยายผลน าเสนออธิการบดีทั้ง 38 แห่ง  
เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมในวันที่สามของโครงการต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ควบคุมดูแล
การฝึกซ้อมการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 



๓ 

 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ควบคุม 
ดูแลการฝึกซ้อมการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ควบคุม 
ดูแลการฝึกซ้อมการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 4. อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 5. อาจารย์ไกรศร จันทน้อย อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 6. อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
 7. นักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 8. นายชวลิต  ลีนาบัว นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเยาวชน
ต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัดและกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติบัตรระดับดี
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ.2563 
ระดับภาค โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕63  
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และ



๔ 

 

การร้องทุกข์ พ.ศ.2548 ข้อ 5 ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (1) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (2) อนุกรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด า รงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จ านวนสามคน 
  (3) อนุกรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ และข้าราชการประจ า จ านวนสามคน 
  (4)  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอนุกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอกจ านวน
สามคน 
  ให้ “อ.ก.ม.” อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 ประกอบกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน” 
 “หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด” 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการให้ได้รายชื่ออนุกรรมการตาม (2) (3) และ 
(4) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผล หลักเกณฑ์และความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 1. นายวรพงษ์     วรรณศิริ   ประธานอนุกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  อนุกรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์   โพธิ์เขียว  อนุกรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ    อินจวงจิรกิตติ์  อนุกรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร  อนุกรรมการ 
 6. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง   อนุกรรมการ 
 7. นายศิลปชัย     หอมทรัพย์  อนุกรรมการ 
 8. นางสาวพรสกาวสวรรค์   บุญลือ   อนุกรรมการ 
 9. ดร.ก าพล     วันทา   อนุกรรมการ 
 10. นางสาวสุภาพร    ซ่อนกลิ่น  เลขานุการ 
 11. นางสาวนิจวิภา    หนูนอก   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



๕ 

 

 4.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนก
เป็นระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช และระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย (1) อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์ (2) อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 
(3) อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ และ (4) อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ศรีอยุธย์ 

1. ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช และอาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และข้อ 5.2 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์,(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์ , (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556  ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง  ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้ 
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 

 2. ในกรณีของอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์ อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ และอาจารย์ ดร.วราภรณ์ 
ศรีอยุธย์ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.25 60  
ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้ว 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 

 3. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง... 
โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563  เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
 - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

1) อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 



๖ 

 

  - พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ในระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
ดังนี้ 

 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาจีน (7115) 
 

2) อาจารย์ ดร. คณกร สว่างเจริญ   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)  
 

3) อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชต ิ     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (650142) 
 

4) อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ศรีอยุธย์     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาการประถมศึกษา (650162) 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ า 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้ง
อาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม (1) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์  
ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 
2563 
 (2) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช  
 (3) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ดังนี้  (3.1) อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
      (3.2) อาจารย์ ดร.อังทินี  กิตติรวีโชติ 
      (3.3) อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ศรีอยุธย์ 
  
 
 
 
 
 



๗ 

 

 4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 4 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

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

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
    2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 
 3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 
 4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ.2560 
 

 4.4 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพักราชการ (ลับ) 
สรุปเรื่อง 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด  
คณะวิทยาการจัดการ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้พักราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1985/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพักราชการ ทั้งนี้  
ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบค าสั่งให้พักราชการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าว ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แล้วจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรให้พิจารณาเป็นการประชุมลับ จึงอนุญาตให้เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่านั้นอยู่ในที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2547 ข้อ 21 ก าหนดว่า “ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมีมติให้
ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ  
 ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ กรรมการผู้ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม และผู้ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น” 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 63 แล้ว เห็นชอบ รับการร้องทุกข์ 
ไว้พิจารณา และมอบอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาหาข้อมูลรายละเอียดความชอบด้วยกฎหมายของการ



๘ 

 

สั่งพักราชการ โดยตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะว่าในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ควรเพ่ิมเติมเอกสาร
พยานหลักฐานเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของผู้ร้องทุกข์
และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการพิจารณาสอบสวนวินัยกรณีดังกล่าวโดยเร็ว 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับการร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
 

 4.5 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามสาระส าคัญในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ก าหนดให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการ
รายรับและรายจ่าย และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป โดย
งบประมาณดังกล่าวได้มีมติ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เพ่ือให้การด าเนินการด้าน
งบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ควรน าเสนอรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการเปรียบเทียบ
ย้อนหลังสามปี แสดงรายละเอียดการเพ่ิม-ลดลงของงบประมาณ เพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยงในอนาคตได้  
 (2) มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
  

 4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ฉบับปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้
จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 9/2563 และที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
15/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ได้พิจารณาและปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ให้มีความสมบูรณ์ โดยที่ประชุม



๙ 

 

มีมติให้น า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 
การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ควรก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการอบรมสัมมนาให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 (2) ในอนาคตจะมีการสอนออนไลน์เพ่ิมขึ้น จึงควรเพ่ิมรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการสอน
ออนไลน์ที่เป็นอัตราต่อชั่วโมงไว้ด้วย 
 (3) ควรเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ Peer review ส าหรับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
 (4) ควรมีกองทุนสนับสนุนนักศึกษาให้ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นผลงาน
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
 (5) ควรเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายของวัสดุฝึกส าหรับอาจารย์ที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) 
สรุปเรื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรม  
A – one The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.2 การได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 
สรุปเรื่อง  
 คณะกรรมการการท างานรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติ  
อันทรงคุณค่าและผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และมีความเห็นพ้องกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีวิธีปฏิบัติ  
ที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆให้ส าเร็จ มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่น
แห่งปี ประจ าปี 2563 สาขาองค์กรที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจากพลอากาศเอกชลิต พุกพาสุข 
องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  6.2 การเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ และเชิญสภามหาวิทยาลัยร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณะครุศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
   
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


