
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 7/๒๕63 
วันพฤหัสบดทีี่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕63   

เวลา 13.3๐ น. 
  ณ ห้องประชุม ชั้น 13 

 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 



ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕63   

 ณ ห้องประชุม ช้ัน 13  
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

.......................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/๒๕63   2 
ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 
เร่ืองสืบเนือ่ง 
ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

13 
13 

ระเบียบวาระที่ 4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
 
4.7 
4.8 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ลับ) 
ขอทบทวนผลกำรพิจำรณำประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ลับ) 
กำรอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
(ร่ำง) กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ขออนุมัติให้ปริญญำแก่นักศึกษำท่ีเรียนครบหลักสูตร 
กำรขอควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตร 
กำรขอควำมเห็นชอบหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
กำรพิจำรณำกล่ันกรองกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน                        
ในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปี พ.ศ. 2563 

15 
15 
17 
19 
30 
44 

 
46 
88 

 
98 

ระเบียบวาระที่ 5 
5.1 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
5.6 
 
5.7 

เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
รำยงำนฐำนะกำรเงิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งท่ี 2) 
กำรประกำศผลกำรประเมินโครงกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมของเยำวชน 
ภำยในมหำวิทยำลัย (Green Youth) ประจ ำปี 2562 
รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
รำยงำนผลกำรคัดเลือกตำมโครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตครูกรณีพิเศษฯ 
ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคล 

ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รำยงำนกำรประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

126 
126 

 
141 

 
146 

 
154 
160 

 
170 
174 

ระเบียบวาระที่ 6 
6.1 

เร่ืองอื่นๆ  
ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี พ.ศ.2563 
 
 

 
 
 

178 
178 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตำม ท่ี ได้มี กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ บ้ ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้ ง ท่ี  6 /๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  18 มิถุนำยน พ.ศ.2563 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
3.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนำยน พ.ศ.2563  
ได้มีมติอนุมัติ (ร่ำง) ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ังดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
4.1 ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (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 เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2563 และได้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลงวันท่ี 1 พฤษภำคม 2563 
 4. สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ.2563 
มีมติเห็นชอบรับกำรอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ และอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอุทธรณ์โดยมอบหมำยให้  
นำยวรพงษ์  วรรณศิริ เป็นประธำนกรรมกำร และให้ประสำนงำนกับอธิกำรบดีเพื่อคัดเลือกคณะกรรมกำรให้ครบ
ตำมองค์ประกอบ และน ำเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 5. คณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และตำมมติ
คณะรัฐมนตรีหนังสือท่ี นร. 0205/ว234 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม ธันวำคม 2536 “กำรลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยฐำน
ทุจริตต่อหน้ำท่ีรำชกำร หรือละท้ิงหน้ำท่ีรำชกำรเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออก 
จำกรำชกำร กำรท่ีน ำเงินท่ีทุจริตไปแล้วมำคืนหรือมีเหตุอันควรปรำนีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ ลงเป็นปลดออก
จำกรำชกำร” ด้วยเหตุดังกล่ำวคณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์เห็นว่ำสมควรเพิ่มโทษจำกปลดออกจำกรำชกำร เป็นไล่ออก
จำกรำชกำร 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำผลกำรอุทธรณ์ค ำส่ังลงโทษปลดออกจำกรำชกำรดังกล่ำว เสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ท่ี 673/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำร
สอบสวน  
 2. ค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลับ ท่ี 1148/2563 เรื่อง ลงโทษปลดออก
จำกจำกรำชกำร 
 3. ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ลับ ท่ี 16/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
 4. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 



 5. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์  
พ.ศ.2548 
 6. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำและผู้ท่ีมีอ ำนำจในกำรส่ังต้ังคณะกรรมกำรสอบสวน พ.ศ.2548 
 7. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 เห็นชอบ ตำมมติของคณะอนกุรรมกำรอุทธรณ์ ดังนี ้
 1. ยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
 2. เพิ่มโทษจำกปลดออกจำกรำชกำร เป็นไล่ออกจำกรำชกำร 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
      จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
4.2 ขอทบทวนผลการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ (ลับ) 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร  เหล่ำวำนิช ได้เสนอขอทบทวนผลกำรพิจำรณำคุณภำพของ
ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับรองศำสตรำจำรย์  ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งท่ี 9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยำยน พ.ศ.2562 โดยสภำมหำวิทยำลัยมีมติ รับเรื่องกำรขอทบทวน 
ผลกำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรดังกล่ำว และมอบคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 2. สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ.2563  
มีมติไม่อนุมัติแต่งต้ังต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ให้แก่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มนสิกำร  เหล่ำวำนิช เนื่องจำก                  
ผลกำรทบทวนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรสรุปได้ว่ำ ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีขอทบทวนผลกำรพิจำรณำมีคุณภำพ 
ไม่ เป็นไปตำมเกณฑ์ ในประกำศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร  เหล่ำวำนิช ได้เสนอขอทบทวนผลกำรพิจำรณำคุณภำพของ
ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับรองศำสตรำจำรย์ เป็นครั้งท่ี 2 โดยได้ยื่น 
เรื่องดังกล่ำวภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันท่ีรับทรำบมติ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำเอกสำรค ำช้ีแจงประกอบกำรขอทบทวนผลกำรประเมินคุณภำพของผลงำน
ทำงวิชำกำร ครั้งท่ี 2 ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร  เหล่ำวำนิช  น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตำมสำระในประกำศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  
และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 หมวด 3 กำรทบทวนผลกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร ระบุ
สำระส ำคัญในข้อ 11  “กรณีท่ีผลกำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด  
ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรอำจเสนอขอทบทวนผลกำรพิจำรณำต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำ และสำมำรถเสนอ
ขอทบทวนผลกำรพิจำรณำได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทำงวิชำกำรสนับสนุน และกำรขอทบทวนดังกล่ำว 
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภำยในเก้ำสิบวัน นับแต่วันท่ีรับทรำบมติ . . .” และข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ข้อ 24 “กำรพิจำรณำขอทบทวนผลกำรพิจำรณำ . . .”   
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกำศ ก.พ .อ .เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธี กำรพิ จำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 
                 2. ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
พ.ศ.2554 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอเพื่อโปรดพิจำรณำ ดังนี้ 
 1. รับเรื่องกำรขอทบทวนผลกำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.มนสิกำร เหล่ำวำนิช 
 2. มอบคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.3 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 คณำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย ได้จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในระดับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประกอบด้วย (1) อำจำรย์ศิริพร  ทิพย์สิงห์ (2) ว่ำท่ี ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี (3) ว่ำท่ี ร.ต.หญิงแฝงกมล  
เพชรเกล้ียง และ (4) อำจำรย์ ดร.วรินธร  สีเสียดงำม 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 กำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  และข้อบังคับมหำวิทยำลัย                
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ัง
คณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและ
วิธีกำรในกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และข้อ 16 กำรก ำหนดวันแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร    
ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อพิจำรณำ 
ผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบแล้วในครำวประชุมสภำวิชำกำรครั้งท่ี 7/2563 
วันท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ.2563 

2. มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมสำระในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 
18 (9) ระบุให้สภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรแต่งต้ังและถอดถอน...ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  
รองศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์พิเศษ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิ เศษ ประกำศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  
และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น ำเสนอต่อสภำสถำบันพิจำรณำอนุมัติและให้อธิกำรบดีออกค ำส่ัง              
แต่งต้ัง... โดยน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 
7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย 
ดังนี้ 

 
1) อำจำรยศิ์ริพร ทิพย์สิงห์ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ               

จุลชีววิทยำ (2102) ต้ังแต่วันท่ี 31 พฤษภำคม  2562 
2) ว่ำท่ี ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  สำขำวิชำ                    

ฟิสิกส์(0151) ต้ังแต่วันท่ี 13 กันยำยน 2562 
3) ว่ำท่ี ร.ต.หญิงแฝงกมล  เพชรเกล้ียง 
 

เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  สำขำวิชำ                    
กำรศึกษำ(6501) อนุสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
(650107) ต้ังแต่วันท่ี 17 ธันวำคม 2562 

4) อำจำรย์ ดร.วรินธร สีเสียดงำม เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  สำขำวิชำ                    
ดุริยำงคศิลป(์8103) ต้ังแต่วันท่ี 28 พฤษภำคม 2563 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกำศ ก .พ .อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ ง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560  
3. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ

แต่งต้ังคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2562   
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย  
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 

 

                ท้ังนี้ หำกสภำมหำวิทยำลัยโปรดพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน  4 รำย
ดังกล่ำว จะส่งผลให้มีอำจำรย์ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 53.37 ดังรำยละเอียด
ปรำกฏในตำรำงท้ำยนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 405 504 239 
(47.42 %) 

30 
(5.95 %) 

269 
(53.37%) 

 

      จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 13 (1) ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
ในกำรจัดท ำกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบัตรดังกล่ำว
อย่ำงน้อยปีละครั้ง 
 2. สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยท่ี 9/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่ัง ณ วันท่ี 19  
เดือนมีนำคม พ.ศ.2563 
 3. คณะกรรมกำรตรวจสอบในครำวประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 มิถุนำยน  
พ.ศ.2563 ได้พิจำรณำ (ร่ำง) กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสร็จส้ินแล้ว 
และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำ (ร่ำง) กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 9/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่ำง) กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
4.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เสนอขออนุมัติให้ปริญญำ แก่นักศึกษำท่ี
เรียนครบตำมหลักสูตร ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติผลกำรเรียนของนักศึกษำท่ีเรียนครบตำมหลักสูตร ประจ ำภำคเรียนท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2562 ครั้งท่ี 1 - 6 จ ำนวน 6 รอบ รวมจ ำนวน 829 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภำวิชำกำรขอน ำผลกำรพิจำรณำดังกล่ำวน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งท่ี 
7/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มำตรำ 18(4) อนุมัติ 
ให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และประกำศนียบัตร รวมจ ำนวน 829 คน 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มำตรำ 18(4) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญำแก่นักศึกษำท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ครั้งท่ี  
1 - 6 จ ำนวน 6 รอบ รวมจ ำนวน 829 คน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่ำด้วยนิยำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร “อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้ำท่ีสอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ท้ังนี้ สำมำรถเป็น
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอำจำรย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสำขำวิชำของหลักสูตร” และระบุให้ “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลำท่ี
จัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตร ในเวลำเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10.  
ว่ำด้วยจ ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอำจำรย์ ก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโท          
หรือเทียบเท่ำหรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
ปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด ในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก ำหนดให้ “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน” 
 2. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ตำมสำระส ำคัญ
ของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย” และ (7) “พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด” 
 3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ขอควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
และรำยละเอียดของหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
และรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตรดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  

สำขำวิชำสังคมศึกษำ  
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์ 

น.ส.เพียรพิทย์ โรจนปุณยำ* 
นำยสุรศักด์ิ โตประสี  

น.ส.กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธุ์   
น.ส.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์
น.ส.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน 

 

นำยตุลย์ จิรโชคโสภณ* 
 

นำยมงคล สมกิตติกำนนท์ 
 

2194207  
ภำษำอังกฤษส ำหรับครูสังคมศึกษำ  

ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
 

เสียชีวิต 
 

เกษียณอำยุรำชกำร 
 

รหัสวิชำซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำอื่น 

น.ส.เพียรพิทย์ โรจนปุณยำ* 
นำยสุรศักด์ิ โตประสี  

น.ส.กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธุ์   
น.ส.ทชชยำ วนนะบวรเดชน ์
น.ส.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน 

 

นำยปวินท์ มินทอง* 
  

น.ส.บูรณจิตร แก้วศรีมล 
 

2194212  
ภำษำอังกฤษส ำหรับครูสังคมศึกษำ 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำสังคมศึกษำ (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์ 

น.ส.เพียรพิทย์ โรจนปุณยำ* 
นำยสุรศักด์ิ โตประสี 

น.ส.กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธุ์ 
นำยศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 
นำยวุทธิเมธว์ เกื้อกอบ 

น.ส.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน 
 

นำยสุวินัย เกิดวินยั 
 

นำยตุลย์ จิรโชคโสภณ* 
 

ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
 
 

เกษียณอำยุรำชกำร 
 

เสียชีวิต 
 

น.ส.เพียรพิทย์ โรจนปุณยำ* 
นำยสุรศักดิ์ โตประสี 

น.ส.กันยำวรรนธ์ ก ำเนิดสินธุ์ 
นำยศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 
นำยวุทธิเมธว์ เกื้อกอบ 

น.ส.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน 
 

น.ส.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ 
 

นำยปวินท์ มินทอง* 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
นำยฐิติกร สังข์แก้ว 

 
ได้ลำออกจำกกำรเป็นอำจำรย์ 

ของมหำวิทยำลัย 
นำยกุลชำติ ทักษไพบูลย์ 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 
 
 

น.ส.รัตนสุดำ สุภดนัยสร * 
นำยธีรถวัลย์ ปำนกลำง  
น.ส.อมรรัตน์ ค ำบุญ  

น.ส.อังคณำ จรรยำอดิศัย  
น.ส.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ  

น.ส.เกศริน มีมล  
น.ส.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ  

นำยสำยัณ พุทธลำ 
 

น.ส.อมรรัตน์ ค ำบุญ 

ปรับเพิ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

นำยวรินทร  นวลทิม*    
 
 

น.ส.รัตนสุดำ สุภดนัยสร * 
นำยธีรถวัลย์ ปำนกลำง  
น.ส.อมรรัตน์ ค ำบุญ  

น.ส.อังคณำ จรรยำอดิศัย  
น.ส.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ  

น.ส.เกศริน มีมล  
น.ส.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ  

นำยสำยัณ พุทธลำ 
 

น.ส.อมรรัตน์ ค ำบุญ 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะวิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

นำยณัฐพล  บุญรักษ์ 
นำยฉมำธร  กุยศรีกุล* 

นำยนิธิศ  ปุณธนกรภัทร์* 
นำยปัญญำ  ส ำรำญหันต์ * 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรย้ำยไปเป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

นำยพีระพงษ์  ยืนยงชัยวัฒน์* 
นำยพลกฤต  กล่ันแก้วด ำรง* 

น.ส.พิชฏำ  ผลพูล* 
นำยสุริยำ  อติวิทยำภรณ์ * 

 

หมายเหตุ  *  หมำยถึง อำจำรย์ท่ีเป็นท้ังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2562  หลักสูตร 
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 เปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และรำยละเอียดในหลักสูตร ตำมท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ขอน ำเสนอหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) โดยหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรวิพำกษ์หลักสูตรและผ่ำนกำรกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น ำเข้ำ 
ท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร (คณะกรรมกำรวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย) ครั้งท่ี 5/๒๕63 เมื่อวัน
อังคำรท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕63 และได้น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 
7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 โดยสภำวิชำกำรมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองกำรแก้ไข ก่อนน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำก 
สภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีกำรปรับแก้ไข 
ตำมข้อเสนอแนะจำกมติท่ีประชุมสภำวิชำกำร และน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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4.8 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 

ความเป็นมา 
1. ตำมสำระส ำคัญในประกำศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรของ

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557  
ข้อ 3 ในประกำศนี้ 
“ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำย ว่ำด้วย

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ข้อ 5 ข้ำรำชกำรท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำให้ต่อเวลำรำชกำร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ซึ่งส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ

ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ภำยในวันส้ินปีงบประมำณของปีท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ซึ่งได้ยื่นค ำขอด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ไว้แล้วก่อนยื่น ค ำขอต่อเวลำ

รำชกำร ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถำบันอุดมศึกษำจะต่อเวลำรำชกำรให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกำศแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมำณท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 

(2) เป็นผู้เกษียณอำยุรำชกำร ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 
(3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 
(4) มีภำระงำนและผลงำนทำงวิชำกำรย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันส้ินปีงบประมำณของปีท่ีเกษียณอำยุ

รำชกำร ดังนี้ 
(ก) ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนภำระงำนขั้นต่ ำในฐำนะอำจำรย์ผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำตำมท่ี

สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด และ 
(ข) มีผลงำนทำงวิชำกำร อันได้แก่ ต ำรำ หนังสือ งำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรำยกำร หรือบทควำมทำงวิชำกำร เฉล่ียปีละไม่น้อย
กว่ำสำมเรื่อง ท้ังนี้ เฉพำะท่ีได้รับกำรเผยแพร่และมีคุณภำพตำมหลักเกณฑ์ ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด  

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลำรำชกำรด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ให้ลดบทควำมทำงวิชำกำรเหลือ
เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่ำสองเรื่อง 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลำรำชกำรด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์หรือรองศำสตรำจำรย์ ไม่ครบสำมปี 
ให้น ำผลงำนทำงวิชำกำรในขณะด ำรงต ำแหน่งก่อนหน้ำนั้นมำนับรวมได้ 

ข้อ 6 ข้ำรำชกำรผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลำรำชกำร ให้ยื่นค ำขอตำมวิธีกำร แบบ และภำยใน
ระยะเวลำท่ีสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 

2. สำขำวิชำและคณะต่ำงๆ น ำเสนอกำรขอต่อเวลำรำชกำร ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มวิชำชีพครู คณะครุศำสตร์ น ำเสนอขอต่อเวลำรำชกำรให้แก่รองศำสตรำจำรย์  
ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด อำจำรย์ประจ ำกลุ่มวิชำชีพครู ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำร ในวันส้ินปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
โดยมีเหตุผลควำมจ ำเป็นในด้ำนบุคลำกรกำรสอนและศักยภำพของหลักสูตร 



  2.2 คณะวิทยำกำรจัดกำร น ำเสนอขอต่อเวลำรำชกำรให้แก่รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัมพล  
เช้ือแถว อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในวันส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีเหตุผล
ควำมจ ำเป็นในด้ำนบุคลำกรกำรสอนและศักยภำพของหลักสูตร 
  3. สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภำคม 2563  
ได้แต่งต้ัง “คณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563” ดังรำยละเอียดในค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ท่ี 15/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 21 พฤษภำคม 2563 เพื่อด ำเนินกำรพิจำรณำกล่ันกรองตำมสำระส ำคัญ  
ในประกำศ ก.พ.อ. ข้ำงต้น 
 
การด าเนินการ 

  1. ประธำนกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองฯ ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกล่ันกรองฯ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี 29 มิถุนำยน 2563 เพื่อพิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ของผู้ได้รับกำรเสนอขอต่อเวลำรำชกำร ท้ัง 2 รำย 
สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ควำมต้องกำรด้ำนอัตรำก ำลัง ตำมแผนอัตรำก ำลังของ มบส. ปีงบประมำณ 2562 - 
2565 ของกลุ่มวิชำชีพครู คณะครุศำสตร์ และสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ซึ่งเป็นสำขำวิชำท่ี 
ผู้ได้รับกำรเสนอขอต่อเวลำรำชกำรสังกัดอยู่ พบว่ำ ท้ัง 2 สำขำวิชำ ยังคงมีอัตรำก ำลังไม่เพียงพอ ดังนั้นกำรต่อเวลำ
ให้แก่ข้ำรำชกำรท้ัง 2 รำย จะเป็นกำรเติมเต็มด้ำนอัตรำก ำลังดังกล่ำว  
  1.2 คุณสมบัติของผู้ได้รับกำรเสนอขอต่อเวลำรำชกำรในรำยกำรเกี่ยวกับคุณสมบัติด้ำนคุณวุฒิ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณสมบัติอื่นๆ ภำระงำน และผลงำนทำงวิชำกำร พบว่ำมีควำมครบถ้วนตำมเกณฑ์ทุกประกำร 
  1.3 แผนกำรปฏิบัติงำนภำยหลังกำรได้รับกำรต่อเวลำรำชกำร ส ำหรับผู้ได้รับกำรเสนอให้ต่อเวลำ
รำชกำรฯ พบว่ำ สำขำวิชำและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนให้ไว้อย่ำงชัดเจนและมีปริมำณงำน
รองรับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม 
  ท้ังนี้ ได้สรุปผลกำรพิจำรณำกล่ันกรองฯ แนบไว้ท้ำยวำระนี้แล้ว และมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ดังนี้ 
  1. ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กล่ันกรองกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
  2. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร  
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 
  3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
ต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  4. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำนทำงวิชำกำร
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2559 
  5. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคิดค่ำภำระงำนของ
ผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2559 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบกำรต่อเวลำรำชกำรฯ ของรองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอี่ยมสะอำด 
  2. เห็นชอบกำรต่อเวลำรำชกำรฯ ของรองศำสตรำจำรย์ ดร.กัมพล เช้ือแถว 
  3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณเงินรำยได้ พ.ศ.2562 
ข้อ 46 ได้ระบุว่ำ “ให้ ผู้อ ำนวยกำรกองคลังหรือเจ้ำหน้ำท่ีบัญชีจัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยและฐำนะกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยเป็นประจ ำทุกเดือนเสนอให้อธิกำรบดีทรำบภำยใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” 
   
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำขอรำยงำนฐำนะกำรเงินของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  
 1. รำยงำนงบทดลองหน่วยงำนรำยเดือน 
 2. งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
 3. งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 และ 31 พฤษภำคม 
2562  
 4. งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
 5. งบแสดงผลกำรด ำเนินงำน (เปรียบเทียบ) ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 และ 31 พฤษภำคม 
2562 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (คร้ังที่ 2) 

ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้ง ท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนำยน  
พ.ศ.2563 ได้มีกำรน ำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งท่ี 2) น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยแล้วนั้น มหำวิทยำลัยได้ปรับ
ข้อมูลก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2563 (ครั้งท่ี 2) เพิ่มเติมและน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 การประกาศผลการประเมินโครงการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 

ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจ าป ี2562 

ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อมได้ด ำเนินโครงกำรกำรด ำเนินกิจกรรมส่ิงแวดล้อมของเยำวชนภำยใน
มหำวิทยำลัย (Green Youth) ประจ ำปี 2562 เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกิจกรรม Green Youth 
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมของเยำวชนชมรมอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย (Green Youth) และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร
ดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรประเมินโครงกำรกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมของเยำวชนภำยในมหำวิทยำลัย 
(Green Youth) ร่วมพิจำรณำผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรต่อไป กรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อม  
โดยคณะกรรมกำรประเมินโครงกำรกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมของเยำวชนภำยในมหำวิทยำลัย (Green Youth) 
ได้ด ำเนินกำรประเมินโครงกำรดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งหนังสือประกำศผลกำรประเมินโครงกำรกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมของเยำวชนภำยในมหำวิทยำลัย (Green Youth) ประจ ำปี 2562 แจ้งมำยังมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยโครงกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้รับกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนระดับเงิน ซึ่งมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหำ เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ โดยมีรำยละเอียด  
ดังเอกสำรแนบ   
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับ
ปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมระบบ TCAS และโครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆ  
 2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ประกำศรับสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
   2.1 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต จ ำนวน 1 หลักสูตร 
   2.2 ระดับปริญญำโท จ ำนวน 11 หลักสูตร 
   2.3 ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 5 หลักสูตร 
   
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้รวบรวมข้อมูลรำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม 
ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.5 รายงานผลการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษฯ 

ความเป็นมา 
 คณะครุศำสตร์ได้ด ำเนินกำรประสำนงำนรับสมัครนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตครู
กรณีพิเศษเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร เพื่อบรรุจุแต่งต้ังเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจ ำปี 2563 ซึ่งเป็น
นักศึกษำช้ันปีท่ี 5 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล ผลกำรเรียน 3.00  
ในรำยวิชำชีพครู วิชำเอก และโดยรวม ได้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ผลกำรคัดเลือกปรำกฎว่ำมีนักศึกษำของคณะครุศำสตร์
ผ่ำนกำรคัดเลือกจ ำนวน 32 คน 
 
การด าเนินการ 
 คณะครุศำสตร์ได้น ำรำยงำนสรุปผลจ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมและผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำร น ำเสนอต่อ
สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.6 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความเป็นมา 
 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำได้เผยแพร่ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรของกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์
ในมหำวิทยำลัย รำยละเอียดปรำกฏในเว็บไซด์รำชกิจจำนุเบกษำ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำค ำช้ีแจงประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคล 
ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ในกำรประชุมครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
  

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 
5.7 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ความเป็นมา 
 สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรได้จัดประชุม ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎำคม  
พ.ศ.2563 อันเนื่องมำจำกพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547  มำตรำ 24 ได้ก ำหนดหน้ำท่ีของ 
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ไว้ดังนี้ 
 1. ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะในกิจกำรของมหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำต่ออธิกำรบดีหรือ 
สภำมหำวิทยำลัย 
 2. แสวงหำแนวทำงร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของคณำจำรย์และข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 
 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัยและปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีอธิกำรบดีหรือสภำมหำวิทยำลัย
มอบหมำย 
 4. เรียกประชุมคณำจำรย์และข้ำรำชกำรเพื่อพิจำรณำกิจกรรมของมหำวิทยำลัย และน ำเสนอ
ควำมคิดเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำมติท่ีประชุมโดยย่อกำรประชุมสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ครั้งท่ี 7/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ.2563 น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 
16 กรกฎำคม พ.ศ.2563 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2563 

 
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 8/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหำคม พ.ศ.๒563  
เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


