
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 10/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
_________________________ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
1. เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  

   1.1 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

รับทราบ 

  

   1.2 การแสดงนิทรรศการ “มหกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” วันที่ 25 
กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และ
ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รับทราบ 

  

   1.3 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา
ที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

รับทราบ 

  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๙/2563  

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563   
โดยมีการแก้ไข ดังนี้  
   หน้า 5 วาระท่ี 1.2 บรรทดัที่ 16 แก้ไขจากค าว่า 
“นักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี และคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์” เป็น “นักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี
และ สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” 

  

3. เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี 
  

3.1 ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ค าสั่งให้ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพักราชการ (ลับ) 

เห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  

4.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป 
 

  



 
 

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

อนุมัติ  

  

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... 

อนุมัติ  

  

4.4 การทบทวนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในกรณีของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล 

เห็นชอบ มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ด าเนินการตามข้ันตอนแล้วน าเสนอสภาวิชาการ 
ให้ความเห็น จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ แล้วให้มหาวิทยาลัยน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวง อว. ต่อไป 

  

4.5 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์  ลอยพิมาย   
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอาหาร (1809) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร (180902) ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   2.1 อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภู ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104)  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
   2.2 อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดินส์ เม่ามีศรี ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401)  
อนุสาขาวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา (740101)  
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

  

4.6 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ 

   1. รับเรื่องการขอทบทวนการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ ์  
นาถรังสรรค์  
   2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

4.7 การขออนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียน 
ครบหลักสูตร 

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร  
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 – 8  
จ านวน 8 รอบ รวมจ านวน 2,033 คน  

  

4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร 

เห็นชอบ การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
 
 



 
 

   1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ.2562 
   3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.2560 
   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ.2560 

  

4.9 การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  
พ.ศ.2562 – 2563 

อนุมัติ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน 
ดังนี้ 
   1. ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า  ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   2. นายสมปอง  สิงห์ชู  ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  

5. เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  

5.1 รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับ 
นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา และข้อมูลการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการเรียนการสอนกรณีขยายจ านวนรับนักศึกษา 
เกินแผนรับในหลักสูตร 

รับทราบ  

  

5.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รับทราบ  

  

5.3 ผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

รับทราบ 

  

5.4 ขอเชิญร่วมงานเสวนา “การใช้ประโยชน์สูงสุด 
จากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 

รับทราบ  

  

5.5 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ  
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