
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 3/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
_________________________ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
1. เรื่องอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  

1.1 ความคืบหน้าในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ป ี

รับทราบ  

  

1.2 ผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

รับทราบ  

  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2562  

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2562  
โดยไม่มีการแก้ไข  

  

3. เรื่องสืบเนื่อง  
  

3.1 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 

รับทราบ  

  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  

4.1 การพิจารณาทบทวน การใช้ค าน าหน้านาม 
“ศาสตราจารย์” ของประธานกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ การแก้ไขค าน าหน้านาม “ศาสตราจารย์”  
ของประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลยั 

  

4.2 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ถอนวาระ 

  

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาวา่ด้วยการบริหารจดัการช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย 

รับทราบ (รา่ง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาวา่ด้วยการบริหารจดัการช่อชงโคคลินิกการแพทย์
แผนไทย โดยให้จัดท าเป็น (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง การบริหารจัดการ 
ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และเสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

  



 
 

4.5 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการ 

   รับทราบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวชิาการ จากผู้บริหาร 
และคณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
2. อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
6. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจรญิ 

   เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
สภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย ์ดร.คณิต  เขียววิชัย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์ 
3. รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ  ตัณศิริ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  สุน่สวัสดิ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น 

  

4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

  

4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

รับทราบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2562) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

  

4.8 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อนุมัติแต่งตั้ง 
   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน (650107) ตั้งแต่วันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 
   1.2 อาจารย์พีรวจัน์  มีสุข  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (1113)  
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
   1.3 อาจารย์พรชัย  พรหฤทัย  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (1113)  
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 
   1.4 อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัยศักดิ์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145)  
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 
   1.5 อาจารย์ ดร.กรกฎ  เพ็ชร์หัสณะโยธิน  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (1101)  
 



 
 

อนุสาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม (110103)  
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 
   1.6 อาจารย์รัตนสุดา  สุภดนัยสร  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟิสิกส์ (0151) ตั้งแต่วันที่  
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 
   1.7 อาจารย์ ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณิน ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาอณูชีววิทยา (2103)  
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 
   1.8 อาจารย์หทัยรัก  ตุงคะเสน  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชีววิทยา (2141)  
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 
   1.9 อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวชิาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา (650105)  
ตั้งแตว่ันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 
   1.10 อาจารย์ ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา (650146)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 
   1.11 อาจารย์ ดร.ธนภัทร  เตชาภิรมณ์  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112) 
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561  

  

4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร 

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีตะวันตก
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
   3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2555 
   4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

  

4.10 การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นชอบ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 11 คน ดังนี้ 
   1. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงค์ 
   3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา 
   4. นายวรพงษ ์ วรรณศิริ 
   5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
   6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทิ  ชุนดี 
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