
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/๒๕62 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. 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. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๗. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
๘. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 



๒ 

 

๙. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๐. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1. ความคืบหน้าในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มี
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นหลักสูตร ๔ ปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมหาวิทยาลัยได้น าหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อย ในการประชุมวิสามัญสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรในการวิพากษ์หลักสูตรท้ัง  
20 หลักสูตร โดยมีการวิพากษ์หลักสูตรในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยก่อนน ามาสู่การพิจารณา
ของสภาวิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน  
พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 ผลการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สรุปเร่ือง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า ในวันอังคารท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมาได้มีการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ อาจารย์ 
ดร.วิกรม ศุขธณี ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นวาระท่ี 2 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี สามารถเข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้โดยยังไม่ต้องมีค าส่ังแต่งต้ังใหม่ เนื่องจากกรรมการผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ สามารถอยู่ในต าแหน่งต่อได้อีก 60 วันนับต้ังแต่วันท่ีครบวาระ  

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไว้ใน
อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในรอบปี พ.ศ.2561 
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2561) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน และใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาทบทวน การใช้ค าน าหน้านาม “ศาสตราจารย์” ของประธานกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 
มกราคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทาบทามและเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งต้ัง  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และฝ่ายเลขานุการ  
ได้ด าเนินการส่งเอกสารการขอโปรดเกล้าฯ ให้แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบกล่ันกรองเอกสารปรากฏว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การใช้ค าน าหน้านาม “ศาสตราจารย์” ของประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พิจารณาทบทวนการใช้ต าแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” เป็นค าน าหน้านามในเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายเลขานุการน าเสนอเรื่องการแก้ไขค าน าหน้านาม “ศาสตราจารย์” ของประธานกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ในเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

การพิจารณา 
ดร.สายหยุด จ าปาทอง ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม

ในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  
ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในท่ีประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งต้ัง ถอดถอน ลงโทษบุคคล  
ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในท่ีประชุม เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะท า
ความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นว่า การใช้ต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นค าน าหน้านาม
ของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งแล้ว และ สกอ. ได้มีการขึ้นทะเบียนต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รวมท้ัง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ สกอ. เท่านั้น จึงไม่รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีการแต่งต้ัง 
ศาสตราจารย์ และ สกอ. มิได้จัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวไว้  ท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร 



๔ 

 

ให้แก้ไขค าน าหน้านามเป็น “ดร.สายหยุด จ าปาทอง” เพื่อให้การด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแก้ไขค าน าหน้านาม “ศาสตราจารย์” ของประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.2 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบปีงบประมาณ 
และรายงานผลการติดตามฯ  ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2561 วันอาทิตย์ท่ี 
23 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัย  
ท่ี 1/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยไ ด้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้  

 (1) ควรทบทวนเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตรงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(2) ควรจัดท าสรุปภาพรวมของการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความยาว
ประมาณ 2 – 3 หน้ากระดาษ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 



๕ 

 

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารจัดการช่อชงโค
คลินิกการแพทย์แผนไทย 
สรุปเร่ือง 
 อธิการบดีได้มอบหมายงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และ 
ค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ซึ่งงานวินัยและนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศฯ 
ดังกล่าว โดยได้ตรวจทานรายละเอียดและแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ท้ังในรูปแบบและเนื้อหาร่วมกับภาควิชาการแพทย์
แผนไทยเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมตามรูปแบบและโครงสร้างการบริหารของส่วนราชการ 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันพุธท่ี  
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้พิจารณาตรวจแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และมีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวโดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อแนะน าให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว โดยแก้ไขเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
21 มีนาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ว่า

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดต้ังช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดต้ังช่อชงโค
คลินิกการแพทย์แผนไทย ดังนั้นการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารจัดการ
ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย โดยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ จึงไม่
ถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยควรจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก าหนดอัตรา  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย แล้วเสนอ
อธิการบดีลงนาม โดยอาศัยอ านาจตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดต้ังช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยดังนี้ 

(1) ควรจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันหรือจัดต้ังเป็นสถาบันทดสอบความรู้ทางวิชาชีพส าหรับ 
ผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และมอบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือ
การทดสอบความรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการจัดการศึกษาและหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

(2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล สถานประกอบการแพทย์แผนไทยกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

(3) ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่วิทยาการการแพทย์แผนไทยให้เป็นท่ียอมรับ 
ในวงกว้างยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าละครท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรท่ีสอดคล้องกับ 
การด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารจัดการช่อชงโค
คลินิกการแพทย์แผนไทย โดยให้ปรับแก้เป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การบริหารจัดการ
ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และน าเสนอให้อธิการบดีลงนาม 

 



๖ 

 

4.5 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะครบวาระในการด ารง
ต าแหน่งฯ คราวละ 2 ปี ในวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2)  
 มหาวิทยาลัยออกค าส่ังท่ี 132/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ  
ส่ัง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ท้ังในส่วนท่ีมาจากผู้บริหารและ
คณาจารย์ประจ า และในส่วนท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 
2562 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ผู ้ทรงคุณว ุฒ ิจาก
บุคคลภายนอก ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 พร้อมท้ังได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว 
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ าของคณะต่างๆ/วิทยาลัยการดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 
การดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัยเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของแต่ละ
หน่วยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
ด าเนินการโดยคณาจารย์ประจ าของคณะต่างๆ/วิทยาลัยการดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากบุคคลภายนอกไปยังคณบดีต้นสังกัด จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยการดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย 
พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการ  
สรรหาฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุช่ือ ประวัติและผลงานของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
ดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรและแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 
แล้ว เห็นสมควรรับทราบรายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของคณะต่างๆ/วิทยาลัย
การดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์  คณะครุศาสตร์ 
 2. อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร คณะวิทยาการจัดการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ วิทยาลัยการดนตรี 
 6. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ   บัณฑิตวิทยาลัย 
 ท่ีประชุมได้พิจารณากรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ได้รับการเสนอช่ือจากหน่วยงาน 
จ านวน 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีประชุมได้หารือแล้วมีข้อตกลงว่าให้นับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน หากผลคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ได้เป็นกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการเป็นกรรมการสภา
วิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัย  



๗ 

 

 และท่ีประชุมได้พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ โดยการลงคะแนนลับจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เรียงล าดับตามคณะ ดังนี้ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย  คณะครุศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสด์ิ  คณะวิทยาการจัดการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี  วิทยาลัยการดนตรี 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น  บัณฑิตวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม 1) รับทราบ รายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์   
  2. อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์   
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์  
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร  
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์  
  6. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ   
 2) เห็นชอบ รายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังนี้    
  1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย   
  2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิร ิ   
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์  
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สุ่นสวัสด์ิ  
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี  
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น  
 

4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
สรุปเร่ือง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการ 
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม
สภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

  (1) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและสามารถประเมินได้ ได้แก่ ข้อ 2) ระบุว่า “ผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์เพียงพอท่ีจะไปประกอบอาชีพหรือ



๘ 

 

ศึกษาต่อในระดับสูงได้” นั้น เป็นการเขียนผูกมัดให้ผู้เรียนต้องศึกษาต่อในระดับสูง ซึ่งอาจท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานได้ 

(2) ควรปรับการเขียนผลการเรียนรู้ ให้ถูกต้องตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม หน้า 55 ข้อ 5. ระบุว่า “มีจิตสาธารณะ” ควรปรับไประบุในกลยุทธ์

หรือกิจกรรมนักศึกษา หน้า 51 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา แทน เพื่อให้สามารถประเมินได้  
- ด้านความรู้ หน้า 55 ข้อ 4. ระบุว่า “สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” หลักสูตรต้อง

แสดงว่าสามารถประเมินการใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันได้เพื่อให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ก าหนดไว้ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 3. ระบุว่า 

“มีทักษะและความรู้ทางภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม” ควรปรับไประบุ
ในด้านความรู้ แทน  

(3) ควรทบทวนแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อ
ความครบถ้วนสมบูรณ์  

(4) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเร่งจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของ
หลักสูตร และปรับแก้ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นปัจจุบันก่อนเสนอหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(5) ควรระวังเรื่องการเปล่ียนช่ือหลักสูตร เนื่องจากระบุว่าเป็นหลักสูตรปรับปรุงซึ่งอาจถูกทักท้วงได้  
(6) ควรมีความชัดเจนในเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม ว่าเป็นการศึกษา

แลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมท่ีมีอยู่เดิม หรือเป็นการส่งเสริมคิดค้นนวัตกรรมข้ึนใหม่ เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางของ
หลักสูตรและเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(7) ควรก าหนดจ านวนรับนักศึกษาและก าหนดแผนงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมและ
บริหารความเส่ียงในการเปิดรับนักศึกษาต่อไป 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  
 

  4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
สรุปเร่ือง 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน
การกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/๒๕61 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจาก 
ท่ีประชุมสภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรทบทวนแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความส าคัญของรายวิชา 
ในหลักสูตรเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ รายวิชาการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี



๙ 

 

สารสนเทศดิจิตอลและคลาวด์ รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน รายวิชาการเงินและการงบประมาณท้องถิ่น 
และรายวิชาการสัมมนาการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น 

(2) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

(3) ควรปรับการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ถูกต้องตามรูปแบบของหลักสูตร เช่น  
การก าหนด GPA และระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือหากมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามท่ีก าหนดให้ขึ้นอยูก่ับการพิจารณาของคณะกรรมการ 

(4) ควรปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ปรับจ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต  
ให้สอดคล้องกัน และระบุรายวิชาส าหรับผู้เรียนท่ีไม่มีความรู้พื้นฐานให้ชัดเจน หรือวัดระดับมาตรฐานความรู้ของผู้เรียน
ก่อน 

(5) ควรปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้หลากหลายและน่าสนใจ รวมถึงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เช่น ค าว่าแนวคิด ควรใช้ค าว่า concepts แทน 

(6) ควรปรับการเขียนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ในกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องระบุให้ชัดเจน 
เช่น จ านวนการปลูกป่าต่อภาคการศึกษา ระบุช่ือโครงการส าหรับการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของสังคม เพื่อให้
สามารถประเมินหลักสูตรตามท่ีระบุในหลักสูตรได้  

(7) ควรปรับแก้ไขการเขียนการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

(8) เนื่องจากหลักสูตรเน้นจุดเด่นในเรื่องของความทันสมัย จึงควรปรับเนื้อหารายวิชาให้เป็นปัจจุบัน
โดยศึกษาจากแนวทางของ ก.พ. ได้แก่ หน้า 17 รายวิชา 2331105 การบริหารงานภาครัฐด้วยเครื อข่ายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลและคลาวด์ ควรแก้ไขเป็น Digital transformation และ หน้า 23 รายวิชาการจัดท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ควรแก้ไขเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว 

(9) ควรตรวจสอบความเหมาะสมของช่ือหลักสูตร โดยอาจพิจารณาค าว่า “ขั้นสูง” แทน “สมัยใหม”่  
(10) ควรตรวจสอบจ านวนนักศึกษาให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ระหว่างจ านวนรวมนักศึกษา  

ในหน้า 9 ข้อ 2.4 และ ข้อ 2.5.2 
(11) ควรศึกษาการก าหนดอัตราการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเทียบเคียงด้วย  

เพื่อไม่ให้การก าหนดอัตราการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของหลักสูตรสูงเกินไป 
(12) ควรปรับการเขียนปรัชญาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร โดยผสมผสาน

ระหว่างปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์เพื่อความชัดเจน 
(13) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะ

และสมรรถนะท่ีสามารถน าไปใช้ในการท างานและรองรับการเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อให้หลักสูตรมีความโดดเด่นและ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อดึงดูดผู้เรียนได้ เช่น  ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ด้านการเงิน และด้าน
ภาษาท่ีสามารถจับประเด็นและส่ือสารได้ ทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแ ปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน การขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่สามารถเรียน  
ในห้องเรียน ต้องศึกษาผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนน ามาเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 
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4.8 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด และอาจารย์จ านวน 10 ราย ได้จัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์พีรวัจน์ มีสุข (2) 
อาจารย์พรชัย พรหฤทัย (3) อาจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ (4) อาจารย์ ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน (5) อาจารย์
รัตนสุดา สุภดนัยสร (6) อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน (7) อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน (8) อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า 
(9) อาจารย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี และ (10) อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 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, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

 สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
 อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) 
 ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

2)  อาจารย์พีรวัจน์ มีสุข เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113) 
 ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

3)  อาจารย์พรชัย พรหฤทัย    เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113) 
 ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 

4)  อาจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์   เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
 อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) 
 ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 

5)  อาจารย์ ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน   เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



๑๑ 

 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) 
 อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (110103) 
 ต้ังแต่วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 

6)  อาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร    เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) 
 ต้ังแต่วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 

7) อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน    เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาอณูชีววิทยา (2103) 
 ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 

8) อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน    เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาชีววิทยา (2141) 
 ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน 2561 

9) อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า    เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
 อนุสาขาวิชาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 (650105) 
 ต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 2561 

10) อาจารย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี   เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
 อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146) 
 ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

11) อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์   เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112) 
 ต้ังแต่วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 

 

การพิจารณา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในท่ีประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งต้ัง 
ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ใ นท่ีประชุม  
เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ท้ัง 11 ราย ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม 1.1) อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 

1.2) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์พีรวัจน์ มีสุข ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(1113) ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

1.3) อนุ มั ติแต่ งต้ังอาจารย์พรชัย พรหฤทัย ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า (1113) ต้ังแต่วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 



๑๒ 

 

1.4) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.5) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (1101) อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (110103) ต้ังแต่วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.6) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์รัตนสุดา สุภดนัยสร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(0151) ต้ังแต่วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.7) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอณูชีววิทยา 
(2103) ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.8) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
(2141) ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2561 

1.9) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ชลพร กองค า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา (650105) ต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2561 

1.10) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (650146) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 

1.11) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (0112) ต้ังแต่วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 

 4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลา 
ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” 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



๑๓ 

 

การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 วิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษาฉบับปี พ.ศ.2560 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปีพ.ศ. 2555 
 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร  ท้ัง 4 หลักสูตรตามท่ีเสนอ และ 
มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเนื้อหาในเอกสารให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ค าว่า “นิสิตนักศึกษา” แก้ไขเป็น 
“นักศึกษา” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษาฉบับปี พ.ศ.2560 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปีพ.ศ. 2555 
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
  

 4.10 การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 ดังนี้ 
 1. จัดประชุม ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ 
ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อก าหนดแนวทางในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. คณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 3. เปิดรับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันท่ี  
1 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ โดยส่งแบบเสนอช่ือ และแบบประวัติข้อมูลได้ท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



๑๔ 

 

ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ หรือ e-Mail : uc@bsru.ac.th 
 4. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมครั้งท่ี 2 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ และกล่ันกรองเลือกไว้ จ านวน 22 คน 
 5. จัดท าบัญชีรายช่ือเรียงล าดับตามตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกไว้ จ านวน 11 รายช่ือ ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
 คณะกรรมการสรรหาฯจัดท าบัญชีรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนยี่สิบสองคน เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
พระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในท่ีประชุมขณะ 
มีการอภิปรายและลงมติในการแต่งต้ัง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะ
มีมติอนุญาตให้อยู่ในท่ีประชุม เพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น ” ซึ่งมีรายนามกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม จ านวน 11 คน ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส     
2. นายทนง  โชติสรยุทธ์     
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงค์  
4. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา   
5. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    
6. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี     
9. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง    
10. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ   
11. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์   
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในท่ีประชุมเป็น 

ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงต้องออกจากท่ีประชุมด้วย และ
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในท่ีประชุมแทน 

ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนน          
โดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 11 คน เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 

 1. นายทนง  โชติสรยุทธ์     
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงค์  
3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา    
4. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    
5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  



๑๕ 

 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี    
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์   
9. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   
10. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ  
11. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์    
และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทาบทาม และด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   จ านวน             
11 คน ดังนี้ 
 

 1. นายทนง  โชติสรยุทธ์    มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านการศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงค์ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา  มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านอื่นๆ  

(ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 
4. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา มคีวามรู้ความเช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเงินและ

งบประมาณ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านบริหารงานบุคคล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์  มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านสังคมศาสตร์ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ  มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านมนุษยศาสตร์ 
11. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์    มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านศาสนา 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

 

 4.11 การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
สรุปเร่ือง 
 ดร.บุญลือ  ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 17 (2) จึงมีผลให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขาดองค์ประกอบตาม  
ข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 เพื่อให้การบริหารจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงเห็น
ควรให้มีการเลือกกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 
 มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ต าแหน่ง แทนต าแหน่งท่ีว่างลง เพื่อให้
ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 



๑๖ 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 แล้ว เห็นสมควรเลือกรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงค์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งท่ีว่างลง  
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งท่ีว่างลง คือ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง  
 ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2557 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ บัดนี้คณะกรรมการฯได้จัดท า 
ผลการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562    
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 5.2 รายงานความก้าวหน้า เร่ือง การจ่ายค่าจ้างเต็มจ านวน ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการร้องขอและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24  
มกราคม พ.ศ.2562 มีมติรับทราบ การพิจารณาจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและส ารวจข้อมูลผู้ท่ียินยอมให้หัก เงิน
และไม่ให้หักเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ รวมท้ังแนวทางการคืนเงินแก่ผู้ท่ีไม่ให้หักเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ และการปรับฐาน
เงินเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้เป็นปัจจุบัน 
  2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาหารือร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการและ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป 
  3. มอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้
พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอขอค าแนะน ามายังสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. พิจารณาตีความเพื่อหาข้อยุติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 “ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไปท่ีหักไว้ไม่เกินร้อยละ 0.2 น าเข้าสู่กองทุนตามข้อบังคับนี้” เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้องต่อไป 
 แนวทางการด าเนินการ ปัจจุบันกองคลัง หัก 0.2 จากค่าจ้าง 1.5 และ 1.7 ของเงินงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อ 
  1) น าส่งส านักงานประกันสังคม เป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 
  2) น าส่วนท่ีเหลือเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 



๑๗ 

 

 2. การจ่ายเงินสมทบ 3 รายการ คือ 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2.เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 3.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มติคณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง หากมหาวิทยาลัยน าเงิน
รายได้อื่นมาจ่ายจะกระท าได้หรือไม่ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะหลากหลาย สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัย 
ควรหารือร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเติม เพื่อให้
คงสถานะการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินดังกล่าวโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
แต่งบประมาณในส่วนท่ีจ่ายไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ และเมื่อจ่ายเงินเดือนเต็ม 1.5 และ 1.7 แล้ว หาก
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้พนักงาน
ออกได้ตามเงื่อนไข 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความก้าวหน้า เรื่อง การจ่ายค่าจ้างเต็มจ านวน ตามท่ีกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการร้องขอและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

  5.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัดและเสนอต่อผู้ก ากับดูแลหรือสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 11 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ได้น ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

5.4 การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” และน าหลักสูตร
เสนอท่ีประชุมต่างๆ พิจารณา โดยจะมีการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยน าเสนอรายละเอียดการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ”  
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” 
 

5.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เกียรติศักด์ิ  ลักษณะงาม โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 32  
วรรคสอง เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ  
มีประสิทธิภาพ  



๑๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 919/2562 เรื่อง แต่งต้ัง
ผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ลักษณะงาม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕62  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/2562  
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


