
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 7/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 
_________________________ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  

1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   1. ศาสตราจารย์ ดร.สจุริต  เพียรชอบ 
   2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
   3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
   5. รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยาธร  ท่อแก้ว 
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทิ  ชุนดี 
   7. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
   8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
   9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 

รับทราบ 

  

1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา
ที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

รับทราบ 

  

เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  

1.3 การขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา 
(บุนนาค) 

รับทราบ 

  

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19) ฉบับที่ 6/2564 

รับทราบ 

  

1.5 การชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านการศึกษางบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร 

รับทราบ 

  

1.6 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 

รับทราบ 

  



 
 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/2564 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564   
โดยมีการแก้ไข ดังนี้      
   หน้า 6 วาระท่ี 4.1  
   บรรทัดที่ 12 แก้ไขโดยตัดค าว่า “ผลการประเมิน  
ผ่านการประเมินในระดับดีในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก” 
   บรรทัดที่ 22 เพิ่มค าว่า “ผลการประเมิน  
ผ่านการประเมินในระดับดีในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก” 

  

3. เรื่องสืบเนื่อง  
  

   ไม่มี  
  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  

4.1 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(เพ่ิมเติม) 

อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี   
ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) เพ่ิมเติม 

  

4.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณา
ในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ (ลับ) 

   1. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์จาริวัฒน์  ศิริอินทร์  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
(0141) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
   2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ผ่าน 
ตามเกณฑ์ฯ  

  

4.3 การขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 

   1. เห็นชอบ รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
คุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์กวินชัย   
ต้องตรงทรัพย์ 
   2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

4.4 การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

อนุมัติการแต่งตั้ง นางจ านงค์  ตรีนุมิตร  ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นักวิจัย ระดับช านาญการ  
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และมอบอธิการบดีด าเนินการแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุง
คณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ 
และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564  
พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 

  



 
 

4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้น าไปปรับแก้ไข 
ตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 

  

4.7 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) 

เห็นชอบในหลักการ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
(หลักสูตรใหม่) 

  

4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตร 

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

  

4.9 การพิจารณาผลการประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 

เห็นชอบ ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ 

  

5. เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  

5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และก าหนดการด าเนินงาน 

รับทราบ 
   1. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 
25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
   2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 1493/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ
จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   3. ก าหนดการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




	มติย่อ 7.2564
	7.2564 (ไม่มีชื่อ)

