
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 3/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
_________________________ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
1. เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  

1.1 การมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดย สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

รับทราบ 

  

เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  

1.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 
   1. รศ.ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
   2. ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
   3. ผศ.ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
   4. ผศ.ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 

รับทราบ 

  

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19 ฉบับที่ 4 (แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
ฉบับที่ 5 (การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร 
ในภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19) 

รับทราบ 

  

1.4  การเลื่อนก าหนดการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ  
เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10 
และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” 

รับทราบ 

  

1.5 ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

รับทราบ 

  

1.6 ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพลิกโฉมระบบ 
การอุดมศึกษาของไทย 

รับทราบ 

  



 
 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563 และ
วิสามัญ ครั้งท่ี 1/2563  

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563   
โดยไม่มีการแก้ไข   
รับรองรายงานการประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้     
   หน้า 16 บรรทัดที่ 21 – 24 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า 
“กรรมการผู้แทนคณาจารย์” เป็น “รักษาการกรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์” 
   หน้า 19 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า  
“โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
สรรหาฯ” เป็น “โดยอธิการบดีได้ท าบันทึกข้อความ  
เรื่อง ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และเห็นชอบ 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ” 
   หน้า 21 บรรทัดที่ 32 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า 
“โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
สรรหาฯ” เป็น “โดยอธิการบดีได้ท าบันทึกข้อความ  
เรื่อง ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และเห็นชอบ 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ” 

  

3. เรื่องสืบเนื่อง  
  

3.1 การติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  

4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

ถอนวาระ 

  

4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ถอนวาระ 

  

4.3 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
1. ผศ.สนิท ชนุด ี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพนัธ ์ กรรมการ 
4. นางอรุณี  พงษ์มะลิวัลย ์ กรรมการ 
5. นางสาวไข่มุก  เฉลิมวงษ์ กรรมการ 
6. ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร เลขานุการ  

  
 
 
 



 
 

4.4 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย ดังนี ้
   1. อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (5103)  
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
   2. อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน (5104) 
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 
   3. อาจารย์ ดร.ภาวนา  กังเตีย  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141)  
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 

  

4.5 แนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

อนุมัติ แนวทางการด าเนินการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

  

4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตร 

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ฉบับปี พ.ศ.2562 
   2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ.2560 
   3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
   4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ฉบับปี พ.ศ.2560 
   5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2559 
   6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.2560  

  

4.7 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

รับทราบ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา  
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

  

4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  

  

4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
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