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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 7/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 

 
4.1 การทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 

ความเป็นมา 
 1. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4 (154)/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีมติเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยให้น าเข้าสภามหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม 2563 และให้มหาวิทยาลัยแจ้งช่ือปริญญาท่ีจะขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯถวายไปยังส านักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) อีกครั้งหนึ่ง 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี  6/2563 วันศุกร์ท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และมอบหมาย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 3. สภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติ
เห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และน าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องการทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2563 วันศุกร์ท่ี 
14 สิงหาคม พ.ศ.2563  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ การทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 

 
4.2 การแต่งต้ังกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เพิม่เติม) 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ประกอบด้วย   
  ข้อ 3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์   
  ข้อ 3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 6 ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ประกอบด้วย  
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด า รงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะ
หรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ท่ี
อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุ การ ข้อ 7 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ 6 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งต้ัง
ใหม่ได้อีก 
 3. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 มีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามสาระท่ีระบุในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังกล่าวข้างต้น คือ ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา  
ท่ี 17/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส่ัง ณ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2563  
ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดท่ีมิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน   
 4. ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ระบุสาระในข้อ 3 ให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (3.1) ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (3.2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรและ  
ไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  
ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน 



การด าเนินการ  
1. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ให้ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ใน
ประกาศ ก.พ.อ.ดังกล่าวข้างต้น  โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเพิ่มขึ้นนี้ควรให้ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาด้านวิทยาการ
จัดการ ซึ่งแต่เดิมมิได้มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนี้ เป็นการเฉพาะ ด้วยการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านวิทยาการจัดการจากรายละเอียดใน “บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพิ่มเติม 

2. น าเสนอข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมท้ังระบุความเช่ียวชาญท่ี ครอบคลุมคณะ 
และสาขาวิชาด้านวิทยาการจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระนี้) 
   

            ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  
กรรมการ 

                      คณุวุฒ ิ   ความเชี่ยวชาญ          ความเชี่ยวชาญ 
 ที่ครอบคลุมคณะ/สาขาวิชา 

ศ. ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการ บช.บ. 
ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี 
พบ.ม.(การเงิน) 
Ph.D. (Quantitative Business Analysis) 

บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพิ่มเติม จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
  

   ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย  กรรมการ 
    

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด          
ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 8/2563 วันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

นางสายฝน ทรงเส่ียงไชย* 
นายวาปี คงอินทร์* 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรอื่น 

น.ส.กมลวรรณ จรูญศรี* 
น.ส.ดวงเดือน โรจนการวิจิตร* 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

น.ส.วันทนี สว่างอารมณ์* 
 

นายสมศักด์ิ อยู่บริบูรณ์* 
 

น.ส.จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์* 
นางสาวภาวนา กังเตีย* 

 
น.ส.หทัยรัก ตุงคะเสน* 

น.ส.ภาวนา กังเตีย* 

เกษียณอายุราชการ 
 

ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 
 
 ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- 
 

นายสมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์* 
 

น.ส.จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์* 
นางสาวภาวนา กังเตีย* 

 
น.ส.หทัยรัก ตุงคะเสน* 

น.ส.ภาวนา กังเตีย* 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2560 และสาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2548 
 

ความเป็นมา 
 1. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 19/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ส่ัง ณ 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ได้หมดวาระลงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2548 ข้อ 5 วรรค 4 “ประธานและอนุกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี” 
 2. เพื่อให้การด าเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างถูกต้อง งานวินัยและนิติการจึงขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ.2548 ในข้อ 5 วรรค 3 จากค าว่า “ให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.ม. ก าหนด” เป็น “ให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 
การด าเนินการ 
 งานวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... (ฉบับท่ี ..) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
8/2563 วันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2548 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... (ฉบับท่ี ..) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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5.1 การจ้างบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ 

 
ความเป็นมา 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าส่งส าเนารายงาน
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 
เกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการ 
   
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 

 
5.2 การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีมติยกอุทธรณ์ค าส่ังปลดออกจากราชการ และฝ่ายเลขานุการได้จัดท าหนังสือท่ี  
อว 0643.18/2719 เรื่อง ผลการพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ส่งให้แก่ผู้อุทธรณ์
รับทราบแล้ว 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2563 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มกราคม พ.ศ.2563 
2/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
3/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  มีนาคม พ.ศ.2563 
4/2563 วันพฤหัสบดีท่ี    7  พฤษภาคม พ.ศ.2563 
5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤษภาคม พ.ศ.2563 
6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มิถุนายน พ.ศ.2563 
7/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
8/2563 วันศุกร์ท่ี        14  สิงหาคม พ.ศ.2563 
9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  กันยายน พ.ศ.2563 

10/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  15  ตุลาคม พ.ศ.2563 
11/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  19  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


