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เป็นภำษำสำกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตำมท่ีได้มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งท่ี 4/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
7 พฤษภำคม พ.ศ.2563 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมรีำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
3.1 ข้อบังคับฯ และค าสั่งที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ.2563  
ได้มีมติอนุมัติ  
 1. (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 2. (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลมหำวิทยำลัย พ.ศ. ....  
 3. แต่งต้ัง อำจำรย์ทวีศัก ด์ิ  จงประดับเกียรติ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำ ข้อบังคับมหำวิทยำลัย และค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 

 2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัย พ.ศ.2563 
 3. ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยท่ี 13/2563 เรื่อง แต่งต้ังผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
3.2 การแก้ไขหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 19 
มีนำคม พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้เสนอขอควำมเห็นชอบหลักสูตร ศิลปศำสตร 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ภำยหลังจำกกำรน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบ โดยให้น ำข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยไปปรับแก้ไขก่อนด ำเนินกำร  
ในขั้นตอนต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ปรับแก้ไขหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดท ำตำรำงรำยละเอียดกำรปรับแก้ไขหลักสูตรตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย
ของหลักสูตรดังกล่ำวเพื่อน ำเรียนต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อโปรดทรำบ 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง การคืนเงิน และการลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ  
และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ความเป็นมา 
 สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ.2563 มีมติ
อนุมัติใช้เงินงบประมำณรำยได้ เพื่อรองรับมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำจำกกรณีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) และมอบหมำยให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรคืนเงิน และกำรลด
ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย ค่ำบ ำรุงคณะ และค่ำธรรมเนียมพัฒนำสำขำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
              
              
             
             
              
              
             
             
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง การปรับลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ความเป็นมา 
 1. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกำศ เรื่อง มำตรกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิค 19 
(Coronavirus Disease (COVID - 19)) โดยในประกำศฯ ข้อ 2 ระบุว่ำ ให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำลดค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ ของสถำบันอุดมศึกษำท่ีเรียกเก็บจำกนักศึกษำในภำคกำรศึกษำท่ีจะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ 
 2. คณะกรรมกำรพิจำรณำขอปรับลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในครำวประชุม ครั้งท่ี 
1/2563 วันพุธท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ ลดค่ำธรรมเนียม 50 เปอร์เซ็นต์ จำกค่ำบ ำรุง
มหำวิทยำลัย ในระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญำโท ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำเอก  
ให้ลดค่ำธรรมเนียมจำกค่ำธรรมเนียมเหมำจ่ำย โดยให้ลดค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ให้กับนักศึกษำทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียน
ในปีกำรศึกษำ 1/2563   
 3. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภำคม 
พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบกำรขอปรับลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
                    4. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ  ๑๘ (11) ระบุอ ำนำจและหน้ำท่ีของ 
สภำมหำวิทยำลัย ให้อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยฯได้จัด ำท ำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรปรับลด
ค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำย นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อน ำเสนอต่อ 
สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547  
 2. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรปรับลดค่ำบ ำรุง
มหำวิทยำลัย และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำย นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.2 การขออนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ (จ านวน 2 ราย) 

ความเป็นมา 
 ตำมท่ีพนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยสนับสนุน) ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะได้ขอรับ
กำรประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น จ ำนวน 2 รำย ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวรสสุคนธ์  อุดมศรี ผู้ขอรับกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังในต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ
ช ำนำญกำร สังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2. นำยเดชอำคม  คดเกี้ยว ขอรับกำรประเมินในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ระดับช ำนำญกำร  
สังกัดส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  
(ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย) มีข้ันตอนกำรท ำงำน ดังนี้ 
 1. กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
   - ผู้ขอรับกำรประเมินจ ำนวน 2 รำย มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งของต ำแหน่งประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ และมีเงินเดือนสูงกว่ำเงินเดือนขั้นต่ ำของระดับช ำนำญกำร (มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 27,370 บำท) 
 2. กำรประเมินผลงำนและจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่งประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร 
   - คณะกรรมกำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำนและจริยธรรม
ทำงวิชำชีพของพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำรและส่งผลงำนจ ำนวน  
2 รำยกำรให้พิจำรณำ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงำนและส่งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินฯ น ำเข้ำท่ี
ประชุม โดยผู้ท่ีผ่ำนกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณภำพของคู่มือกำรปฏิบัติงำนและผลงำนเชิงวิเครำะห์  
หรือสังเครำะห์ หรืองำนวิจัย ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี (ต้ังแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
 3. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของต ำแหน่งท่ีครองอยู่ 
    - ใช้ผลคะแนนกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จ ำนวน 4 รอบ
กำรประเมิน (ล่ำสุด) ของผู้ขอรับกำรประเมินฯซึ่งงำนสรรหำ บรรจุ และแต่งต้ังฯ กองบริหำรงำนบุคคลได้ตรวจสอบ
และลงช่ือรับรองผลคะแนนกำรประเมินฯ ของผู้ขอรับกำรประเมินฯ ท้ัง 2 รำย 
 4. กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ท่ีจะแต่งต้ัง 
   คณะกรรมกำรได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวช้ีวัดของ
ต ำแหน่งท่ีครองอยู่ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร เพื่อท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประเมินแทน โดยให้
มีกำรทดสอบภำคทฤษฎี กำรสัมภำษณ์และกำรทดลองปฏิบัติกับผู้ขอรับกำรประเมินฯโดยอนุกรรมกำรเป็น  
ผู้ตรวจข้อสอบและให้คะแนนเองท้ังหมด และส่งผลคะแนนกำรประเมินให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินฯ
น ำเข้ำท่ีประชุม โดยผู้ท่ีผ่ำนกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง
ท่ีจะแต่งต้ัง ทุกด้ำนไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน  



ตำมตัวช้ีวัดของต ำแหน่งท่ีครองอยู่ ผลกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะรวมกันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  
(ทุกด้ำนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) 
   ตำมท่ีอ้ำงถึงข้ำงต้น กำรประเมินผลงำนและจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ  
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัดของต ำแหน่งท่ีครองอยู่ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ีจ ำเป็น ส ำหรับต ำแหน่งท่ีจะแต่งต้ังของพนักงำนมหำวิทยำลัย (ต ำแหน่งประเภทเช่ียวชำญเฉพำะ) ระดับ
ช ำนำญกำร จ ำนวน 2 รำย ได้เสร็จส้ินโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น 
   คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ส ำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลัย) ได้ประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 28 เมษำยน 2563 เพื่อตรวจสอบผลคะแนนกำรประเมิน
ท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบตำมผลกำรประเมินท่ีได้รับ และให้สรุปผลกำรประเมินและเสนอ ช่ือผู้ท่ี 
ผ่ำนกำรประเมินฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรจึงขอน ำสรุปผลคะแนนกำรประเมินและขอน ำเรื่องเข้ำวำระท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งท่ี 5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 เพื่อพิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังพนักงำนมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 2 รำย ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ระดับช ำนำญกำร) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 รำย ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ระดับช ำนำญกำร) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 - 2567 

ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยได้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรทบทวนกรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนรำชกำร 
เพื่อขอกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบท่ี 5 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2567 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภำคม 
2563 ประกอบหนังสือ ท่ี นร 1008.5/127 เรื่อง ขยำยระยะเวลำกำรจัดส่งค ำขอรับกำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำร รอบท่ี 5 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2567  
 2. กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลและจัดท ำค ำขอรับ 
กำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบท่ี 5 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2567 (พรก. 1 – 3) ตำมมติ
คณะกรรมกำรทบทวนกรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนรำชกำรฯ 
 
การด าเนินการ 
 กองบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงขอน ำค ำขอรับกำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
รำชกำร รอบท่ี 5 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2567 เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ กำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบท่ี 5 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 
2567 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ และการอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา 
 คณำจำรย์ จ ำนวน 3 รำย ได้จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในระดับ
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดังนี้ 
  1. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์เดิม (พ.ศ.2550) ประกอบด้วย 
    1.1 ระดับศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย คือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์  
ณ อยุธยำ  
         1.2 ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย คือ อำจำรย์อภิญญำ หนูมี 
 2. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ใหม่(พ.ศ.2560) ระดับรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน  
1 รำย คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส                  
  
การด าเนินการ 

 1. ในกรณี (1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์  ณ อยุธยา และ (2) อาจารย์อภิญญา 
หนูมี คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 และข้อ 5.3 ระบุเกี่ยวกับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์  ,(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุ เกี่ยวกับประเภทของผลงำนทำงวิชำกำรในระดับ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์,(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับประเภทและคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรในระดับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับทิศทำงของกำรศึกษำในผลงำนทำงวิชำกำรทุกระดับ,(ฉบับท่ี 10)  
พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับประเภทและคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรในระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2554 หมวด 3 กำรขอ
แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร และหมวด 4 กำรแต่งต้ัง   
     ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบแล้ว ในครำวประชุมสภำวิชำกำร
ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 14 พฤษภำคม 2563 

 2. ในกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส  คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2 กำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์  และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ
แต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และข้อ 16 กำรก ำหนด
วันแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร     



                         ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบแล้ว ในครำวประชุมสภำวิชำกำร
ครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 14 พฤษภำคม 2563 
 3. มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมสำระในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 
18 (9) ระบุให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรแต่งต้ังและถอดถอน . . .ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  ข้อ 6.1.4 . . .ให้น ำเสนอต่อสภำสถำบันพิจำรณำอนุมัติและให้อธิกำรบดี
ออกค ำส่ังแต่งต้ัง. . . และประกำศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560  ข้อ 6.1.4 . . .ให้น ำเสนอต่อสภำสถำบัน
พิจำรณำอนุมัติและให้อธิกำรบดีออกค ำส่ังแต่งต้ัง. . .โดยน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจำรณำ ดังนี้ 

 

4.1  อนุมัติต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ 
 

1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง  
         สุทัศน์  ณ อยุธยำ 

เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
ภำษำศำสตร์ (7401) ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลำคม  2562 

 

4.2  อนุมัติแต่งต้ังรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ 
 

1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชกร   
         สุวรรณจรัส 

เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ                
กำรศึกษำ(6501) อนุสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
(650146) ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยำยน  2562 

 

 4.3  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย ได้แก่  
  

1) อำจำรย์อภิญญำ หนูมี เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ                
สำรสนเทศศำสตร์ (6301) ต้ังแต่วันท่ี 3 มกรำคม  
2563 

   
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกำศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  , (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 , 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2555 ,(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10)พ.ศ.2556 

3. ประกำศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560  

4. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2554 

5. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ
แต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2562   



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย  
2. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์    

จ ำนวน 1 รำย  
3. อนุมัติแต่งต้ังอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย 

  
 ท้ังนี้ เมื่อสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ตำมข้อ 1 แล้ว มหำวิทยำลัย จะน ำเสนอ 
ก.พ.อ.ให้ควำมเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อน ำเสนอ
นำยกรัฐมนตรี น ำควำมกรำบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ัง ต่อไป 
               อนึ่ง หำกสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังรองศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำยและผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
จ ำนวน 1 รำยดังกล่ำว จะส่งผลให้มีอำจำรย์ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 265 รำย คิดเป็นร้อยละ 52.58 
ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงท้ำยนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 405 504 235 
(46.63 %) 

30 
(5.95 %) 

265 
(52.58%) 

 

      จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่ำด้วยนิยำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร “อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้ำท่ีสอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ท้ังนี้ 
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอำจำรย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร” และระบุให้ “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลำท่ีจัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตร ในเวลำเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่ำด้วยจ ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอำจำรย์ ก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้น
ต่ ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำหรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด ในกำรพิจำรณำ
แต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก ำหนดให้ “อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน” 
 2. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ตำมสำระส ำคัญของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย”  
และ (7) “พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนด” 
 3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
ขอควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียด 
ในหลักสูตรของหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 
 2.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง)        
ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
และรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 
พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำให้ 
ควำมเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรศลิปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร ์
และสำรสนเทศศำสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

นำงสำวชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน* ย้ำยไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น นำยเนตร โพธ์ิเขียว* 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร
อุตสำหกรรม (ต่อเน่ือง)         
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

นำยสวัสด์ิ ทองสิน* 
นำยวรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี* 

แก้ไขชื่อ - สกุล นำยกฤดิธฤต ทองสิน* 
นำยยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี* 

 

หมายเหตุ  *  หมำยถึง อำจำรย์ท่ีเป็นท้ังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลงอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตร  
ตำมท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 

ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ขอน ำเสนอหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยหลักสูตรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรและผ่ำน
กำรกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น ำเข้ำท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับ
มหำวิทยำลัย) ครั้งท่ี 3/๒๕63 เมื่อวันอังคำรท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. ๒๕63 และได้น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
สภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษำยน พ.ศ.2563 โดยสภำวิชำกำรมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตำมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรอง 
กำรแก้ไขก่อนน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีกำรปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะจำกมติท่ีประชุมสภำวิชำกำร และน ำเสนอ
คณะอนุกรรมกำรฯ กล่ันกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 5/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
 ๓. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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4.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 
 

ความเป็นมา 
 1. คณะครุศำสตร์ และคณะวิทยำกำรจัดกำรได้จัดท ำหนังสือขอต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปี พ.ศ. 2563  
 2. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้ออกประกำศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 
ประกำศ ณ วันท่ี 18 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ระบุสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ 5 ข้ำรำชกำรท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำให้ต่อเวลำรำชกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1) ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ  
หรือด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ภำยในวันส้ินปีงบประมำณของปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
 ข้อ 7 ในกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำร ให้สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สถำบันอุดมศึกษำแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองกำรต่อเวลำรำชกำรให้แก่
ข้ำรำชกำรคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำเป็นประธำน อธิกำรบดีเป็นรองประธำน และ
กรรมกำรอื่น ตำมจ ำนวนท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำเห็นสมควร 
 
การด าเนินการ 

 มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำ (ร่ำง) ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรอง
กำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2563 น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อกรุณำแต่งต้ัง “คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำฯ” เพื่อด ำเนินกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำร ในปี พ.ศ. 2563 ตำมสำระส ำคัญในประกำศ ก.พ.อ. ดังกล่ำว
ข้ำงต้นต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร  
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 
 2. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. แต่ งต้ั ง “คณะกรรมกำรเพื่ อพิ จำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปี พ.ศ. 2563” 

 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 

 
 



 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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4.8 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (ลับ) 

ความเป็นมา 
 1. พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป สังกัดกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ต้องโทษปลดออกจำกรำชกำร ตำมค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 1148/2563 ลงวันท่ี 21 
เมษำยน 2563 
 2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ค ำส่ังลงโทษ
ทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงต่อสภำมหำวิทยำลัย และให้สิทธิอุทธรณ์ค ำส่ังลงโทษภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ค ำส่ังลงโทษทำงวินัย 
 3. ผู้อุทธรณ์ได้รับทรำบค ำส่ังลงโทษปลดออกจำกรำชกำร เมื่อวัน ท่ี 21 เมษำยน 2563  
และได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลงวันท่ี 1 พฤษภำคม 2563 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำเรื่องอุทธรณ์ค ำ ส่ังลงโทษปลดออกจำกรำชกำรดังกล่ำว เสนอต่อ 
สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 18 (14) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบรับกำรอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ 
 2. อนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอุทธรณ์ 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 
5.1 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับข้อหำรือเกี่ยวกับวิธีกำร
พิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรกรณีท่ีมีประเด็นข้อกฎหมำยท่ีมีควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2551 กับพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งก ำหนดวิธีกำรในกำรแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ไว้แตกต่ำงกัน 
 
การด าเนินการ 
 คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบรำชกำรซึ่งท ำหน้ำท่ีแทน ก.พ.อ. ได้พิจำรณำข้อหำรือ
ดังกล่ำว และเสนอให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ตอบข้อหำรือ สรุปได้ว่ำก่อนท่ีสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
แต่ละแห่งจะพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังและถอดถอนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจะต้อง
เสนอเรื่องให้สภำวิชำกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในช้ันหนึ่งก่อน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในกำรใช้ดุลพินิจของ  
สภำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรแต่งต้ังหรือกำรถอดถอนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำ ท้ังนี้ตำมมำตรำ 22 (6) 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 
  
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 ผลการพิจารณารับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ความเป็นมา 
 ด้วย สภำเทคนิคกำรแพทย์ ได้จัดส่งหนังสือ เรื่อง ผลกำรพิจำรณำกำรรับรองสถำบัน เพื่อแจ้ง 
ผลมติให้กำรรับรองควำมเหมำะสมของสถำบัน ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในกำรเปิดด ำเนินกำรสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ เป็นระยะ  
 5 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2563 - 2567) (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอน ำเรียนหนังสือดังกล่ำวต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ  
ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
  

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 ผลการพิจารณาการต่ออายุการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

สาขาการแพทย์แผนไทย 
 

ความเป็นมา 
 ด้วย สภำกำรแพทย์แผนไทย ได้จัดส่งหนังสือ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกำรรับรอง
สถำบันที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรแพทย์แผนไทย ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ซึ่งคณะกรรมกำรสภำกำรแพทย์แผนไทย ได้มีมติให้ต่ออำยุกำรรับรองคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ให้เป็นสถำบันท่ีจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำกำรแพทย์แผนไทย และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันมีสิทธิสมัครสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 
เพื่อขอเป็นสมำชิกสภำกำรแพทย์แผนไทย และขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์  
แผนไทยฯ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ) 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ขอน ำเรียนหนังสือดังกล่ำวต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
ในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  
  

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 รายละเอียดการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง 
 

ความเป็นมา 
 สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ.2563 มีมติ
อนุมัติ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขตำมค ำแนะน ำของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูล 
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม  
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.5 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ความเป็นมา 
 ตำมพระรำชบัญญั ติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547  มำตรำ 24 ได้ก ำหนดหน้ำท่ีของ  
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ดังนี้ 
 1. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะในกิจกำรของมหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำต่ออธิกำรบดีหรือ 
สภำมหำวิทยำลัย 
 2. แสวงหำแนวทำงร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์และข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 
 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยและปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีอธิกำรบดีหรือสภำมหำวิทยำลัย
มอบหมำย 
 4. เรียกประชุมคณำจำรย์และข้ำรำชกำรเพื่อพิจำรณำกิจกรรมของมหำวิทยำลัย และน ำเสนอ
ควำมคิดเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำมติท่ีประชุมโดยย่อกำรประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ครั้งท่ี 5/2563 
วันอังคำรท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ.2563 น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 
21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2563 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มกรำคม พ.ศ.2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  13  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563 
3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  มีนำคม พ.ศ.2563 
4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี    7  พฤษภำคม พ.ศ.2563 
5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤษภำคม พ.ศ.2563 
6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มิถุนำยน พ.ศ.2563 
7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กรกฎำคม พ.ศ.2563 
8/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  20  สิงหำคม พ.ศ.2563 
9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  กันยำยน พ.ศ.2563 

10/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  15  ตุลำคม พ.ศ.2563 
11/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 
12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวำคม พ.ศ.2563 

 

 
การด าเนินการ 
  ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 6/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนำยน พ.ศ.๒563  
เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


