
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
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.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห ์ สิงห์ขจร ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.1 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมใหท้ราบว่า ตามประกาศของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท่ีก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างเปิดเผย ท าให้เกิดการลาออกของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในหลายแห่ง เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วน นายกรัฐมนตรีอาศัยอ านาจตาม มาตรา 44 
ออกค าส่ังแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของ ป.ป.ช. ซึ่งมีผลให้หน่วยงานท่ีไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องยื่นแสดง
บัญ ชีทรัพย์ สิน ท าให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ยังคงเดิม ท้ังนี้ ป.ป.ช. จะประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 4 มกราคม 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 นโยบายการผลิตครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมให้ทราบว่า ตามท่ีมีนโยบายปรับเปล่ียน
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติในหลักการแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่าง มคอ. 1 มหาวิทยาลัยควรติดตามศึกษารายละเอียดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเตรียมการ
ด าเนินการให้พร้อมต่อการรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบ 3 และ 4  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
27 หลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง 38 แห่ง โดยส่งตัวแทนทุกหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 หลักสูตร เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 หลักสูตร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
และประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จะน าหลักสูตรท่ีได้รับการวิพากษ์แล้วเข้าสู่ท่ีประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับ
หลักสูตรให้ตรงตามบริบทของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

1.4 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย  
มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบท่ี 1 ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมดประมาณ 1,500 คน 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนไม่น้อยกว่า 1,300 คน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

  1.5 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบถึงก าหนดการโครงการ
ประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันท่ี 23 – 24 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.6 เรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม พ.ศ.2562 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงาน 
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 13 - 19 มกราคม 
พ.ศ. 2562 มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายท้ังกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ ได้แก่ งานเดิน -วิ่งการกุศล 
บ้านสมเด็จ ครั้งท่ี 1 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลัก การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดย
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน จ านวนกว่า 10 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.7 การมอบวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวแนะน าวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นความภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการพิจารณาเข้าสู่ฐาน TCI ฐาน 2 เป็นปีแรก หลังจากพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีบทความ
น่าสนใจหลายบทความ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3641/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗  
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดท า
ประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศข้างต้น โดยจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายใน 
วันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น 
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 1 ราย คือ นางสาวอรุณี  คู่วิมล 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และให้ผู้ได้รับ
การเสนอช่ือน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ  
ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ ดังนี้ 
  1) นางสาวอรุณี  คู่วิมล 
 น าราย ช่ือ ผู้สมควรด ารงต าแหน่ ง ผู้อ านวยการส านั ก ส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบี ยน 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

การพิจารณา 
ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นางสาวอรุณี  คู่วิมล ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวอรุณี  คู่วิมล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 
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 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 

4.3 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
  อาจารย์  จ านวน 2 ราย ได้ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่ อขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และ (2) อาจารย์ ดร.เธียร  
ธีระวรวงศ์ ในสาขาวิชาชีววิทยา 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ  
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.
2550, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9) พ .ศ.2556 และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ.2556  ภายหลังจาก 
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
2 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

(0131 สาขาวิชาเคมีอินทรีย์) 
ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

 2)  อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(0141 สาขาวิชาชีววิทยา) 
ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 2 ราย ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.อุมาลี  นามดวง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0131 สาขาวิชา
เคมีอินทรีย์ ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.เธียร  ธีระวรวงศ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0141 สาขาวิชา
ชีววิทยา ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
 

  



๖ 

 

 4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
สรุปเร่ือง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและ 
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 

พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
   

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท้ัง 4 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
    1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560 
   2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2561 
   4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 



๗ 

 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
สรุปเร่ือง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/๒๕61 เมื่อวันท่ี 25 
กันยายน 2561 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 4 
ตุลาคม 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ก่อนน ากลับมา
เสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง โดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
   

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรปรับรายละเอียดในรายวิชาของกลุ่มวิชาเลือก โดยการปรับเป็นรายวิชาท่ีเรียนร่วมกับหลักสูตรท่ีมี
อยู่แล้วแทนการต้ังรายวิชาใหม่จะสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรในการหาคณาจารย์ท่ีเช่ียวชาญและประหยัด
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย และปรับการใช้ค าในรายละเอียดของกลุ่มวิชาเลือก จากค าว่า “กลุ่มวิชาความสนใจ...” 
แก้ไขเป็น “กลุ่มวิชา...”  

(2) ควรตรวจสอบการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่ือรายวิชาต้องขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น 
หน้า 16 รายวิชา Tourism Attractions and Routes in ASEAN และรายวิชา Tour Guiding Skills เป็นต้น 

(3) ควรตรวจสอบการค านวณงบประมาณให้ถูกต้อง ได้แก่ หน้า 11 ในปีท่ี 5 รวมท้ังตรวจสอบ 
ความถูกต้องของจ านวนรวมในปีการศึกษา 2565 และ 2566  

(4) ควรจัดท าโครงการส่งเสริมให้รับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยเฉพาะ
นักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน โดยหลักสูตรอาจเปล่ียนแปลงภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นสากลและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

(5) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของอาชีพท่ีสามารถท างานได้หลังส าเร็จการศึกษา โดยตัดอาชีพ
นักวิชาการและภัณฑารักษ์ออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร และเพิ่มอาชีพท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 
ได้แก่ ล่ามภาษาอาเซียนส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และอาชีพส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์เพื่อชาวต่างชาติ 
ซึ่งอาชีพดังกล่าวต้องมีทักษะท้ังด้านภาษาและวัฒนธรรม  

(6) การจัดกลุ่มภาษาอาเซียน จ านวน 18 หน่วยกิต อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะแต่ละภาษา
ให้แก่นักศึกษา จึงควรปรับโครงสร้างรายวิชาจ านวน 18 หน่วยกิต เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ตามเงื่อนไขของ สกอ. เป็นการสร้างความก้าวหน้าให้หลักสูตรและพัฒนา
คณาจารย์ด้วย  

(7) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. ได้แก่ รายละเอียด 
ในข้อ 6 ควรเป็นมาตรฐานด้านความรู้ ซึ่งสามารถน าไปรวมในข้อ 2 ได้ แล้วปรับข้อ 6 ให้เป็นมาตรฐานด้านทักษะ  
แต่หากไม่มีด้านทักษะ สามารถระบุเพียง 5 ข้อได้ 



๘ 

 

(8) หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาเป็น
ศูนย์อาเซียนศึกษาท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านการธุรกิจการลงทุน การแพทย์ การท่องเท่ียว และ
การศึกษา  

(9) ควรตรวจสอบรายละเอียดของภาคผนวกให้ถูกต้อง ในหน้า 165 ปรับแก้ไขเป็นข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

(10) ควรตรวจสอบช่ือภาษาของประเทศอาเซียนในหลักสูตรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

(11) ควรตรวจสอบการระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ใหค้รบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 
 4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง นโยบายการรับนักศึกษา
พิการ ระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
สรุปเร่ือง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ
นิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 3 ง วันท่ี 5 มกราคม 
2561) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และ
รายการท่ีให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ข้อ 9 (1) ระบุว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ออกข้อก าหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วนหรือจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อ
ประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา เช่น เป้าหมายจ านวนรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาใน
สถาบัน ประเภทความพิการท่ีจะรับเข้าศึกษา คณะ สาขาวิชาท่ีเปิดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับ” 
 ส านักกิจการนักศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
นโยบายการรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี  และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 น าเสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศฯท้ัง 2 ฉบับดังกล่าวและให้ปรับแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุม ครั้งท่ี 24/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯท้ัง 2 ฉบับดังกล่าวและให้ปรับแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และน าเรื่องเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 
   

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญั ติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งได้ก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัด
สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  

  



๙ 

 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการรับนักศึกษา
พิการระดับปริญญาตรี  

2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี 
สรุปเร่ือง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารจากคณบดี ได้หมดวาระการเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 ได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี ซึ่งผลปรากฏว่าบุคคลท่ีได้รับ
เลือกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 น าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ งบริหารจากคณบดี คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


