
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 6/2562 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
_________________________ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  

1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 - 2560  

รับทราบ 

  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/2562  

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 โดยไม่ม ี
การแก้ไข   

  

3. เรื่องสืบเนื่อง  
  

3.1 สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

รับทราบ สาระส าคัญของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

  

3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ .. ) 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

  

3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
บุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
บุคลากรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  

4.1 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

รับทราบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร 
หรือคณาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  สาระวงศ์ 
อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร  
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

  

4.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 

1. อนุมัติแต่งตั้ง 

   (1) อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(0183) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 
 
 



 
 

   (2) อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (1108)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

   (3) อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) 
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

   (4) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)  
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561  
   (5) อาจารย์อังค์วรา  ศรศิลป์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (5301) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
   (6) อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
   (7) อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141)  
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
   (8) อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107)  
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
   (9) อาจารย์ภาษิต  ทินนาม  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) 
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
   (10) อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (1120)  
อนุสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (112004)  
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 

2. ไม่อนุมัติผลการประเมินผลงานวิชาการกรณีไม่ผ่าน 
ตามเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์    

  

4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร 

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
   3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
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