
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 8/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 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 ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี รับทราบ 
  

1.2 การหารือระหว่าง ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
38 แห่ง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

รับทราบ 

  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2562  

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
   หน้า 5 วาระท่ี 4.1  
   บรรทัดที่ 27 แก้ไขจากค าว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....” เป็น “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....” เพ่ือให้กระชับและชัดเจนขึ้น    
   บรรทัดสุดท้าย แก้ไขมติที่ประชุมจากค าว่า “เห็นชอบ 
(ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. ....” เป็น “เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ....” เพ่ือให้กระชับและชัดเจนขึ้น 

  

3. เรื่องสืบเนื่อง  
  

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับทราบ 
   1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 



 
 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้    
1. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.สุจริต  เพียรชอบ กรรมการ 
3. รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.สนิท  ชุนดี กรรมการ 
5. นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม กรรมการ 
8. รศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ กรรมการ 
9. ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
10. ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ 
11. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่ 
12. นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่  

  

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. .... 

ถอนวาระ 

  

4.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การเลือกกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มา 
ซึ่งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอ
ชื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ี
กรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

  

4.4 การตรวจสอบทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(ทบ.2) 

เห็นชอบ ทะเบียนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร (ทบ.2) 

  

4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

รับทราบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 

  

4.6 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
ในประกาศ ก.พ.อ. 

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร ์ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165)  
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 
   1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์  มณีด า  
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน 



 
 

(6702) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
   1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย (7101) 
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
   1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา (650102) 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
2. อนุมัตแิต่งตั้งอาจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 ราย ดังนี้ 
   2.1 อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (6708)  
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 
   2.2 อาจารย์จิรธัช  เอ้ือศิริวัฒนชัย  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709) 
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 
   2.3 อาจารย์ ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141)  
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
   2.4 อาจารย์ ดร.ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (650165) 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
   2.5 อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 
(8502) อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201)  
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
   2.6 อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) 
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
   2.7 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
   2.8 อาจารย์พีรนันท์  จันทมาศ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 
2561 
   2.9 อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101)  
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
   2.10 อาจารย์นฤวรรณ  ภัทรพงศ์ดิลก  ด ารงต าแหน่ง



 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131) 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 
   2.11 อาจารย์ ดร.มาลี  ลขิิตชัยกุล  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(0183) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
   2.12 อาจารย์ ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(0183) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
   2.13 อาจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) 
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 
   2.14 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัติ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) 
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
3. ไม่อนุมัตแิต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ  
 

  

4.7 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 

1. เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์  
ดร.ศักดิ์คเรศ  ประกอบผล และรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  
โกวิทวที 
2. เห็นชอบ การต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปราณีต  ม่วงนวล โดยมีเงื่อนไขว่า “มหาวิทยาลัยจะต่อ
เวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุ
ราชการ คือ วันที่ 30 กันยายน 2562” 

  

4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร 

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
ฉบับปี พ.ศ.2558 
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ
อาหาร ฉบับปี พ.ศ.2560 

  

4.9 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร เห็นชอบ 
   1. การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  
แบบมีเงื่อนไขโดยจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่า 
จะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร 
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