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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/๒๕63   2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 9 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัย 
การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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พักราชการ (ลับ) 
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 8/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ท่ี 14 
สิงหาคม พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 

 
4.1 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 19/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
ส่ัง ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2548 ข้อ 5 ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (1) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (2) อนุกรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์  
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จ านวนสามคน 
  (3) อนุกรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ และข้าราชการประจ า จ านวนสามคน 
  (4)  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอนุกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอก
จ านวนสามคน 
  ให้ “อ.ก.ม.” อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย แต่งต้ังเลขานุการหนึ่งคน 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน” 
 “หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด” 
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการให้ได้รายช่ืออนุกรรมการตาม (2) 
(3) และ (4) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2563 
 
 การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 



เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2548 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 

 
4.2 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงาน 

ทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

ความเป็นมา 
 คณาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก 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.อังธินี กิตติรวีโชติ และ(4) อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ศรีอยุธย์ 
 
การด าเนินการ 

1. ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช และอาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และข้อ 5.2 ระบุเกี่ยวกับการแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์,(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 ข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงาน  
ทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ , (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556  ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงาน 
ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งต้ัง ภายหลัง
จากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 3 
กันยายน 2563 

 2. ในกรณีของอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์  อาจารย์ ดร.อังธินี กิตติรวีโชติ  และอาจารย์  
ดร.วราภรณ์ ศรีอยุธย์ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและ
วิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชากา รเพื่อพิจารณา                    
ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 
9/2563 วันท่ี 3 กันยายน 2563 

3. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ



ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี 
ออกค าส่ังแต่งต้ัง... และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง... โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2563  เพื่อโปรดพิจารณา
ดังนี้ 
 3.1  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

 
3.1.1 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การศึกษา (6501) ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม  2563 
 

    3.2 พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ .ศ.25 60 ในระดับรองศาสตราจารย์  และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย คือ 
 
3.2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์     
         อภิรัตน์วรเดช   

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
ภาษาจีน (7115) 

3.2.2 อาจารย์ ดร. คณกร สว่างเจริญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) 

3.2.3 อาจารย์ ดร.อังธินี กิตติรวีโชติ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (650142) 

3.2.4 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ศรีอยุธย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการประถมศึกษา (650162) 

 

หมายเหตุ  การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณา              
             ผลการประเมินฯ นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์                  
             ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ  ซึ่งต้องยื่นเสนอ 

             ขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556  
และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556   
 3. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 



 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จ านวน 1 ราย  
2. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับ  

  รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 3 ราย 
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 

                ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  1 รายดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74 ดังรายละเอียดปรากฏ 
ในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 411 510 239 
(46.86 %) 

30 
(5.88 %) 

269 
(52.74%) 

 

      จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 

 
4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังและก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ 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 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 
กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

น.ส.อังคณา จรรยาอดิศัย* 
นายชลิต วณิชยานันต์ 

 

น.ส.อมรรัตน์ ค าบุญ*   
นายธีรถวัลย ์ปานกลาง*   

นายอนุวัฒน์ หัสดี*   
น.ส.รัตนสุดา สุภดนัยสร  

น.ส.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ  
น.ส.เกศริน มีมล 

น.ส.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ 
นายสายัณ พุทธลา 

 

น.ส.อมรรัตน์ ค าบุญ* 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบอื่น 
เกษียณอายุราชการ 

 

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

น.ส.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล* 
นายวรินทร  นวลทิม 

 

น.ส.อมรรัตน์ ค าบุญ*   
นายธีรถวัลย์ ปานกลาง*   

นายอนุวัฒน์ หัสดี*   
น.ส.รัตนสุดา สุภดนัยสร  

น.ส.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ  
น.ส.เกศริน มีมล 

น.ส.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ 
นายสายัณ พุทธลา 

 

น.ส.อมรรัตน์ ค าบุญ* 
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร* 
 
 
- 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

 
ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 
 
 

น.ส.อ้อมบุญ วัลลิสุต* 
 

3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
ดุษฎีบัณฑิต  

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางปิลันธนา เลิศสถิตธนกร* ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

น.ส.อ้อมบุญ วัลลิสุต* 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาการจัดการ 3103303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

รหัสวิชาผิด 3103201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2562 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ.2560 เปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาพักราชการ (ลับ) 

 
ความเป็นมา 
 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกส่ังให้พักราชการตามค าส่ังมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 1985/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพักราชการ 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2548 ข้อ 25 ก าหนดให้การร้องทุกข์ให้ท าหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย พร้อมกับรับรองส าเนาถูกต้องจ านวนหนึ่งชุด 
 3. ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบค าส่ังให้พักราชการ เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 และได้ยื่นหนังสือ
ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563  โดยส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว ในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องร้องทุกข์ค าส่ังให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพักราชการ
ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 
พ.ศ.2563 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (14) 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2548 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
 4. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 1985/2563 เรื่ อง ให้ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพักราชการ  
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบรับการร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 
 



 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 

 
4.5 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ความเป็นมา 
 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย  
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน  
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 2/2563 วันจันทร์ท่ี 14 กันยายน 2563 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 
2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (คร้ังที่ 2) 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) ระหว่างวันท่ี 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.
2563 ณ โรงแรม A – one The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี  เพื่ อทบทวนนโยบายและ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังศึกษาระบบและกลไก การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็ง
และสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 
การด าเนินงาน 
 ฝ่าย เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการทบทวนงานน โยบาย  (Retreat) ขอ ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งท่ี 2) และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2563 รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 การได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 

 
ความเป็นมา 
 คณะกรรมการการท างานรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติ 
อันทรงคุณค่าและผลงานท่ีเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และมีความเห็นพ้องกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีวิธีปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆให้ส าเร็จ มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขา องค์กรท่ีท าคุณประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ปะจ าปี 2563 สาขาองค์กรท่ีท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
จากพลอากาศเอกชลิต  พุกพาสุข องคมนตรี เมื่อวัน ท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 

 
5.3 รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน คร้ังที่ 1 
 
ความเป็นมา 
 คณะท างานเพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 
2563  ในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยอธิการบดีได้ร่วมเป็นคณะท างานด้วย รายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงาน 
การประชุมดังแนบ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย จึงขอน าเสนอข้อมูลรายงานการประชุมดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
              



 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2563 

 
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 10/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.๒563  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


