
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 10/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑4 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
__________________________________ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

 

เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
1. เรื่องประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
  

1.1 แนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการและ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

รับทราบ 

  

1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์ที่ท าชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย 

รับทราบ 

  

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  

รับทราบ 

  

1.4 การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
TQF 

รับทราบ 

  

1.5 การจัดท า (รา่ง) กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อด าเนินการดา้นความปลอดภัย 
ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... 

รับทราบ 

  

1.6 นโยบายการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ 4 ปี  
โดย นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ 

รับทราบ 

  

1.7 การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบ 

เรื่องที่อธิการบดีแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
1.8 การตรวจเยี่ยมการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี
(2560-2579) ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 

รับทราบ 

  

1.9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

รับทราบ 

 
 
 
 

 



 
 

1.9 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมงาน สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2 ประจ า 
ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

รับทราบ 

  
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2561  

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 9/2561  
โดยไม่มีการแก้ไข  

  
3. เรื่องสืบเนื่อง 

 

  
   ไม่มี 

 

  
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 

  
4.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลยัการดนตรี 1. อนุมัติถอดถอนอาจารย์ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ พ้นจาก

ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 
2. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วไิลลักษณ์ 
ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่  
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 

  
4.2 การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์  

ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2565 

  
4.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เห็นชอบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

  
4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาวา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

ถอนวาระ 

  
4.5 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รับทราบ โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

  
4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สิน 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
1. ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด รองประธานกรรมการ 
3. นายคุณากร  เพชรคง กรรมการ 
4. ผศ.สนิท  ชุนดี กรรมการ 
5. อ.ดร.คณกร  สว่างเจริญ กรรมการ 



 
 

6. อ.ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
7. อ.มรกต  ภู่ทอง กรรมการ 
8. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล กรรมการและเลขานุการ 

9. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

10. นางบุญเพ็ญ  หงส์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

11. นายกิตติพงษ์  พื้นพรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

  
4.7 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุมัติแต่งตั้ง 

   1. อาจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 
   2. อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาประยุกต์ศิลป์ ตั้งแต่วันที่  
20 มิถุนายน 2561 

  
4.8 การขอความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชา 
ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
และการเทียบเคียงสาขาวชิาที่เคยก าหนดไปแล้ว 

เห็นชอบ การก าหนดรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 
ที่เคยก าหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  
4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เห็นชอบ ให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รับทราบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  

  
4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

รับทราบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยให้น ากลับไป
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับไปเสนอ
สภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 

  
5. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 

  
5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

  
5.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 

รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
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