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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๕. อาจารย์อภิญญา หนูมี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายทนง โชติสรยุทธ์ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางจันทร์จิรา ภระกูลสุขสถิตย์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทีท่ าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นักเรียนของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  และขอเรียนเชิญ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

(1) เด็กหญิงเบญญาภา เอ่ียมสอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 2016 ครั้งที่  10 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น   

(2) เด็กหญิงพีรยา คันธารวงศกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬา Asia Junior Sports Exchange Game 2016 ครั้งที่  10 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 

(3) นางสาวนันทกาญจน์ เอ่ียมสอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน SCG Asia Junior Championships 2016  

(4) เด็กชายกรดนัย ตันติยุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาแบตมินตันกรมพลศึกษา ประจ าปี 2559 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 ผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันขงจื๊อเข้าอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์แก่กรรมการ     
สภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันไหว้พระจันทร์ 

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายไทย แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันขงจื๊อ น าโดยผู้อ านวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน  
พร้อมด้วยอาจารย์อาสาสมัครจึงขอเข้าอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ได้มีการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศในระยะเร่งด่วน 2 - 3 ปี
ข้างหน้า เนื้อหาทั้งหมดจะปรากฏในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงควรจัดท า
เอกสารให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาในภาพรวมของนโยบายดังกล่าว ซ่ึงมีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่



๓ 

 

นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการเน้นสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ในปีการศึกษา 2561 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น รัฐมนตรีมอบหมายให้ประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาความเหมาะสมของการขับเคลื่อนการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด ซึ่งจะมี
วิธีการที่แตกต่างออกไป โดยวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามกระบวนการไม่ให้รับนิสิตนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
นักเรียนทุกคนต้องผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ก่อนการรับตรง ซึ่งเป็นหลักการเท่านั้น หากมี
รายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้กรรมการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พิจารณาถึงการรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หากใช้ระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing-house) อาจส่งผลต่อจ านวนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ ในเบื้องต้นที่ประชุมได้น าเสนอ
รัฐมนตรี ใน 4 ประเด็น ดังนี้  

(1) การรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์นั้น มาจากการที่
รัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการสอบหลายแห่ง และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของนักเรียนที่ด้อยโอกาสในการ
สอบ ท าให้ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงน าเสนอว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่อย่างใด  

(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลแต่มีบางประเด็นที่ อาจต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

(3) การรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีกระบวนการและ
วิธีการได้มาโดยยึดพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากคนในท้องถิ่น 

(4) การรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าให้เกิดผลดีต่อชุมชน คือเมื่อนิสิต
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่ท างานในท้องถิ่นของตน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าว  
แล้วอาจไม่มั่นใจว่านิสิตนักศึกษาจะกลับคืนสู่ท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงน าเสนอว่าอาจ
ด าเนินการรับนิสิตนักศึกษาโดยใช้กระบวนการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไป  
และจะได้น าเรียนรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่
18 สิงหาคม พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี  
 

 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่พระพรหมบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่  
26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต)  ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานงาน เรื่อง การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าก าหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร  ธมมฺจิตฺโต)  ในวันศุกร์ที่  16 กันยายน พ.ศ.2559  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้จัดรถตู้ไว้บริการรับ -ส่ง 
บริเวณหน้าอาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในเวลา 08.45 น. แต่งกายด้วยชุดปกติขาว
หรือชุดสากลสุภาพ และฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมครุยสภามหาวิทยาลัยไว้ให้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 

4.2 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาและศึกษา  
ดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 
  (1) เพ่ือก าหนดแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนและก ากับนโยบายเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  (2) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  
  (3) เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
ในต่างประเทศ  
  (4)  เพ่ือศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการสร้างหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ 
 รูปแบบการด าเนินการประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการและก าหนดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่  15 กันยายน พ.ศ.2559 และ
ส ารวจรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว 
 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

4.3 การจัดงานวันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครบรอบ 124 
ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” โดยร่วมมือกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ก าหนดการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 
1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการและก าหนดการ “งานครบรอบ 124 ปี”การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย
และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและขอเชิญร่วมเป็นเกียรติใน
การจัดงานดังกล่าว รายละเอียดตามโครงการและก าหนดการดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดงานวันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

4.4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
สรุปเรื่อง 
 (1) ในปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์มีนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จ านวนกว่า 
4,000 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน  
การสอนเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 (2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 
19 กันยายน พ.ศ.2556 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา จ านวน 72,349,200 บาท  (เจ็ดสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาท) 
จากงบบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์และสาขาวิชา 
 (3) มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และสิ้นสุด
โครงการฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 (4) คณะครุศาสตร์ได้จัดท าสรุปการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา สรุปได้ดังนี้ 

(4.1) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดจากคุรุสภา 
(4.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ผ่านการรับรองหลักสูตรด้านมาตรฐานหลักสูตร

และมาตรฐานบัณฑิตจากคุรุสภา 
(4.3) นิสิตที่เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 

และส าเร็จการศึกษาในปี 2558 ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 
(4.4) การด าเนินงานตามโครงการฯดังกล่าวมีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 31 ,622,652 บาท

(สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 



๖ 

 

(5) ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย ทั้งสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งการสนับสนุนจากอาจารย์ ที่ เกษี ยณอายุราชการแล้วกลับมาช่ วยมหาวิทยาลัย  เป็ นการท างาน 
ในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพ่ือเป็นแบบอย่างของการท างานแก่ชนรุ่นหลัง
ต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 

  4.5 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
ระยะ 5 ปี พุทธศักราช 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   
 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และโดยเฉพาะในแผนกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ 
ผู้ช่ วยอธิการบดี ในคราวประชุม ครั้ งที่  6/2559 วัน พุธที่  31  สิ งหาคม พ.ศ .2559 ได้มอบหมายให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์  
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562  โดยมีการจ าแนกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในการประชุม ครั้งที่  9/2559 วันพฤหัสบดีที่  
15 กันยายน พ.ศ.2559 
  ที่ประชุมได้รับฟังโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (1) เมื่อจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอโครงสร้าง รูปแบบและ
แผนงานของหน่วยงาน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  (2) อาจจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังจะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยจะไม่ใช้รูปแบบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่จะด าเนินงาน 
ในลักษณะเครือข่ายและไม่มีส านักงาน โดยมีส านักประสานงานซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวได้เช่นกัน 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 
 



๗ 

 

4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยอาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ลาออกจากต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงแต่งตั้งอาจารย์สุเมธ   
พัดเอ่ียม ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมแทน และตามความในวรรคท้ายของค าสั่ง  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
ให้อธิการบดีจัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2810/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยแต่งตั้งอาจารย์สุเมธ  พัดเอ่ียม เป็นคณะกรรมการประจ า
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม จาก อาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ เป็น อาจารย์สุเมธ  พัดเอ่ียม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 
สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้  
พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณดังกล่าวได้  
มีมติเห็นชอบจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559  
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2559  วันอังคารที่ 6 กันยายน 
2559 
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559  
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรแก้ไขความถูกต้องของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้า 82  
“อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.2547” แก้ไขเป็น “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547” 

(2) เนื่องจากมีตัวเลขจ านวนมาก ทั้งจ านวนเงินและจ านวนนิสิตนักศึกษา จึงควรเติมหน่วยในตาราง
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน           
 



๘ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558  ได้อนุมัติ
แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558   
 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 และได้ขอ
ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือด าเนินภารกิจตามนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  ในข้อ 5 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการและเลขานุการเพ่ือท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณของหน่วยงานอ่ืนในระดับเดียวกัน 
ทั้งนี้โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย” 
  

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดท า(ร่าง)ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข และเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
พิจารณา เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมาครั้งหนึ่งแล้ว จึงสามารถจัดท า(ร่าง)ค าสั่ง 
ที่ใกล้เคียงกันได ้
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี  ประธานกรรมการ 
 (2) นายวรพงษ์     วรรณศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย    มหาบรรพต เลขานุการ 
 (5) นางมรกต      ภู่ทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.3 ขออนุมัติให้ข้าราชการฯผ่านการประเมินในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีของ
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล 
สรุปเรื่อง 
 นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร)  

คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น 
และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณาและให้คะแนนผลการประเมินฯ รวมกันเกินร้อยละ 
80 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีมติในคราวประชุม 



๙ 

 

ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เห็นชอบและให้น าเรื่องผลการประเมินฯ และผ่านการประเมิน  
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีของ นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ สมรรถนะ  
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมินและสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ระดับผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า  และผลการเมินความรู้ความสามารถ  และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า) ของนายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการให้
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งสูงขึ้นว่า ก.พ.อ  ได้ก าหนดมาตรฐานของการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งสูงขึ้นไว้ โดยมีการสอดแทรกเรื่องธรรมาภิบาลของการประเมินไว้ ทั้งในสาย
วิชาการมีการก าหนดให้ประธานของการประเมินต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ
ต าแหน่งศาสตราจารย์จ านวนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้บริหาร 
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการประเมิน และในสายสนับสนุน โดยเฉพาะต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะต้องมีผลงาน ตามที่ ก.พ.อ ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้เช่นกัน แต่ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดรายละเอียดที่แตกต่างออกไป เช่น ก.พ.อ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ
ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน แต่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ
ก าหนดองค์ประกอบ โดยแต่งตั้งอธิการบดีเป็นประธานซึ่งอาจไม่เหมาะสม และการแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ นั้น ก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย  แต่ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งท าให้ผิดหลักเกณฑ์การประเมิน และขาดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงควร
ปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.อ  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการประเมินของนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ให้ผ่านการประเมินในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเสนอ 
  

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ 
สรุปเรื่อง 
 นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) เพ่ือไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ   
 คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น 
และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนนผลการประเมินฯรวมกันเกินร้อยละ 
70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีมติในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  เห็นชอบและให้น าเรื่องผลการประเมินฯเพ่ือก าหนดต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์  เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ สมรรถนะ  
ที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน และสรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ระดับผู้อ านวยการกอง  



๑๐ 

 

หรือเทียบเท่า  และผลการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ า เป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมินต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 
 

การพิจารณา  
 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ส านักงานอธิการบดีและคณะจัดตั้งตามประกาศกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2549 มีฐานะไม่เทียบเท่ากัน และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี เป็นต าแหน่งสายสนับสนุนและเป็นต าแหน่งประจ า ซึ่งไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง จึงไม่เทียบเท่าต าแหน่ง
คณบดีทางสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดมาตรฐานภาระงานในต าแหน่งให้ชัดเจน เนื่องจากต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานคณบดีมีภาระงานไม่เทียบเท่าต าแหน่งผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี เนื่องจากมีภาระงานน้อยกว่า
เพราะดูแลเพียงคณะเดียว ต าแหน่งจึงไม่เทียบเท่ากัน และค่าตอบแทนต าแหน่งก็ไม่เทียบเท่าเช่นกัน ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยในการก าหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าเทียบเท่าต าแหน่งใด หากไม่เทียบเท่าต าแหน่งใดก็สามารถก าหนด
เป็นต าแหน่งเฉพาะเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไป 

(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสามารถก าหนดภาระงานของหัวหน้าส านักงานคณบดีโดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานภาระงานของผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงจะ
สามารถประเมินเป็นรายบุคคลได้  

(3) ในกรณีที่เสนอมานี้มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ เป็นรักษาการหัวหน้า
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อรอการด าเนินการก่อนได้  

(4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ค า ในหน้า 89 และ หน้า 97  ส่วนที่ 3 สมรรถนะทาง
บริหาร ข้อ 1 “สภาวะผู้น า” แก้ไขเป็น “ภาวะผู้น า”  

(5) จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนรวมของคณะอนุกรรมการแต่ละท่านยังไม่มีความ
สอดคล้องกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการก าหนดมาตรฐานภาระงานในต าแหน่งของหัวหน้าส านักงานคณบดีให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงน ากลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
สรุปเรื่อง 
 สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 
19 กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบังคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน รองประธานกรรมการ 
 



๑๑ 

 

 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 1 คน กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน กรรมการ 
 (4) คณบดีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการ 
 (5) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ 
  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน    
 (6) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 (8) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (10)หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้กรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้อีก 
 คณะกรรมการฯ (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่  2) พ.ศ.2556 ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ 2 ปี และ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2559 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ได้รายชื่อดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณากร  เพชรคง กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที กรรมการ 
 6. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
 8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  ทองสิน กรรมการและเลขานุการ 
 9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางมรกต  ภู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางบุญเพ็ง  หงส์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 รายละเอียดดังแนบ 
 

การพิจารณา  
 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) กรรมการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้างานพัสดุ ควรระบุเป็นชื่อต าแหน่งโดยเฉพาะ ไม่ควรระบุเป็นชื่อบุคคล เนื่องจากเป็น
การแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่ง เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง  
หากกรรมการในต าแหน่งดังกล่าวหมดวาระ โดยผู้รักษาการแทนในต าแหน่งดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้
เช่นกนั 



๑๒ 

 

 (2) มีการตั้งข้อสังเกตในต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านกฎหมาย ซึ่งตามหลักกฎหมายอาจตีความได้ว่าต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเท่านั้น เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยจึงอาจไม่ถือว่าเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาจท าให้เกิดความทับซ้อนกัน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ตรวจสอบในเรื่องการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการให้ชัดเจนก่อน  
 

  5.6 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558  

สภาวิชาการน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2559 
วันที่ 15 กันยายน 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) 
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 2,110 คน 

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิต
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตามคุณสมบัติผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยม ควรได้รับสิทธิดังกล่าว
เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุโลมในเรื่องการเทียบโอน  โดยมหาวิทยาลัย
สามารถก าหนดไดเ้องในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
(รอบที่ 2) ครั้งที่ 5 – 7  รวมจ านวน 2,110 คน 
 
 
 
 
 

5.7 การขออนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 (1) สกอ. ก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏ ในระบบฐานข้อมูล
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 (2) มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน 
  กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF 
ซึ่งมิได้เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน และรอการปิด
หลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว 



๑๓ 

 

  กลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 (3) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการส าหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
  กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลักสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่มนี้ จัดท า
เอกสารรายงานผลต่างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2548 ให้ท าเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ให้จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้จัดท าในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัดกระท าได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตร 
ในกลุ่มนีไ้ม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
  กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการประเมิน
ระดบัหลักสูตร 
 (4) มหาวิทยาลัยได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการดังกล่าวในข้อ 3 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในระดับต่างๆ ดังนี้ 
  (4.1) ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน 
  (4.2) สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ ประชุมมีมติ
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน 
  (4.3) สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุม  
มีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร 
 (5) ในการด าเนินงานตามปกติ ต้องน าเสนอความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. ภายใน 
30 วัน ภายหลังการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย แต่เกิดความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างฝ่ายวิชาการกับ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงยังมิได้รายงานผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. และจาก
การประสานหารือไปยัง สกอ. ได้รับค าแนะน าให้น าเรื่องดังกล่าวกลับมาสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหม่  
อีกครั้งหนึ่ง  
 ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจะขอน าเสนอแนวทางการด าเนินงานปิดหลักสูตรและก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรเข้ารับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 
การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนด
กลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะว่า ในหลักสูตร กลุ่มที่ 2  
พบว่ามีหลักสูตรที่รอการปิดหลักสูตรประมาณ 50 หลักสูตร ที่สามารถย้ายไปอยู่ในกลุ่มที่ 1 ได้ เนื่องจากเกิน
ระยะเวลาที่นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ จึงไม่ควรมีนิสิตตกค้างอยู่ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีที่มีการรับนิสิต 
ปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2547 – 2550 และหลักสูตรปริญญาโทที่มีการรับนิสิตปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2554  
จึงควรเสนอขอปิดหลักสูตรดังกล่าวพร้อมกับหลักสูตรในกลุ่มท่ี 1 โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ได้ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 



๑๔ 

 

๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕9  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


