
 
 

มติที่ประชุมโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 9/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

_________________________ 
เริ่มประชุม เวลา 13.๓0 น. 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

 
เรื่อง มติ/ความเห็นโดยย่อ 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  

1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   1. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
   2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
   3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
   5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทิ  ชุนดี 
   7. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
   8. นายวรพงษ์  วรรณศิริ  
   9. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 

รับทราบ 

  

เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  

1.2 การขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตยท์ี่ 4 กันยายน 
พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

รับทราบ 

  

1.3 การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 

รับทราบ 

  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2565  

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 8/2565 โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
 
   
 



 
 

3. เรื่องสืบเนื่อง  
     ไม่มี  

  

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 ราย ดังนี ้

      1. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (8102)  
อนุสาขาวิชาเรขศิลป์ (810201) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 
มิถุนายน 2565 
      2. อาจารย์นทวีร์  ไชยจ า ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(1114) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 
      3. อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ศรีอยุธย์  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาการประถมศึกษา (650162) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
      4. อาจารย์จักรพงษ์  กังวานโสภณ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา (6709)  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
      5. อาจารย์ ดร.อารียา  จุ้ยจ าลอง  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
      6. อาจารย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาพลศึกษา (650149) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
      7. อาจารย์ ดร.สรายุทธ  คาน  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(0183) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
      8. อาจารย์พัทธนันท์  วรรณพงศ์สิริ  ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ (8503) 
อนุสาขาวิชาออกแบบเลขศิลป์ (850302) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

   

4.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์   
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ.2569 

  

4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  



 
 

4.4 การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
ระดับช านาญการ (จ านวน 4 ราย) 

อนุมัตแิต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยระดับช านาญการ 
(จ านวน 4 ราย) ดังนี้ 
   1. นางกมลทิพย์  เชื้องาม 
   2. นางสาวพิมพร  พานทอง 
   3. นางสาวอารีวรรณ  รวยดี 
   4. นางสาวกัญญา  แก้วประดิษฐ์ 

  

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือน 
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  

  

4.6 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตร 

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 , ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 
/ 2559 , ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน/ 2562 และประจ า 
ภาคเรียนฤดูร้อน / 2563 รวมจ านวน 1,597 คน 

  

4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2566) 

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพร
และกัญชาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)  
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.2562 

  

4.9 การขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  
และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

อนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณ 
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
จ านวน 432,272,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้าน 
สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  

๕. เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
5.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา รับทราบ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
   1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
   2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
   3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
   4. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2565 
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