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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 12/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 23 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
4.1 การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ดังนี้ 
 1. จัดประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 และจัดท าประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 รวมท้ังก าหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. เปิดรับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 17 - 28 
ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 
16.00 น. 
 3. การเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการ 
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยระดับคณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน 8 หน่วยงาน เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 6 รายช่ือ 
  3.2 ไม่มีการเสนอช่ือโดยคณาจารย์ประจ าหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 4. จัดประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2562 เพื่อประเมินคุณสมบัติและ
พิจารณากล่ันกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ได้รายช่ือจ านวนไม่เกินสามรายช่ือ โดยเรียง
ตามล าดับตัวอักษร 
 5. คณะกรรมการสรรหาฯประเมินคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามท่ีหน่วยงานเสนอโดยผู้ได้รับการเสนอช่ือทุกคนมีคุณสมบัติครบตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ หลังจากนั้น
คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณากล่ันกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้รายช่ือ จ านวน  
3 รายช่ือ เรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
   3. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาฯจัดท าบัญชีรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน
สามคน เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562  
ตามรายช่ือ เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 



   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
   3. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
4.2 การพิจารณาจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 
ความเป็นมา 
 1. สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
เมื่อวันพุธท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 12.00  - 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 โดยได้ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นนดิน) ลงประชามติการขอรับเงินเดือน 1.5 และ 1.7 โดยไม่หักเข้ากองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งผลการท าประชามติ สรุปได้ดังนี้ 
 เห็นด้วยกับการจ่ายเงินเดือนเต็ม  348 คน  (83.86%) 
 ไม่เห็นด้วย    41 คน  (9.88%) 
 งดออกเสียง    21   คน  (5.06%) 
 บัตรเสีย     5  คน  (1.20%)    
 รวมผู้ลงประชามติท้ังส้ิน   415 คน  (71.79%) 
*** พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิบงบประมาณแผ่นดิน) ผู้มีสิทธิ์ท้ังหมด 578 คน 
 2. สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอเรื่องการขอให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน  
(1.5 เท่า ของสายสนับสนุน และ 1.7 เท่าของสายวิชาการ) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน  
โดยคืนเงินท่ีหักไปให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏในบันทึกข้อความแนบท้ายวาระ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ผลการลงคะแนนประชามติของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
 2. แบบลงประชามติการขอให้ทางมหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน (1.5 เท่า ของสายสนับสนุน 
และ 1.7 เท่า ของสายวิชาการ) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557  
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2561  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาข้อเสนอของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 3 ประเด็น คือ 
  1.1 ยุติการหักเงินเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
  1.2 คืนเงินท่ีหักเข้ากองทุนสวัสดิการฯ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามสิทธิ์ 
  1.3 ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้เป็นปัจจุบัน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
4.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติคร้ังที่ 2 เพิ่มเติม) 

 
ความเป็นมา 
 1. สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย  
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน  
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว  
 2. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ในวั นท่ี 9 
มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานท่ีขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณ
รายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวนรวม 
359,598,600 บาท (สามร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาท) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 

1.9998  

2 ส านักงานอธิการบดี 
(กองอาคารสถานท่ีฯ) 
 

312.3476 - อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
การโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทย
และต่างชาติ 1 งาน จ านวน 310 ล้านบาท 
- งบลงทุนอื่นๆ จ านวน 2.3486 ล้านบาท 

3 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน 

0.4288  

4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.0000 - สบทบทุนวิจัยท้าทายไทย 
5 วิทยาลัยการดนตรี 10.2640 - เงินรายได้คงคลัง-บกศ. คงเหลือจาก

โครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี  
(ปี2559-2561) 

6 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 32.5584 - เงินรายได้ คงคลัง บกศ.  
(คงเหลือจากปี 2561)  
จ านวนเงิน 14.89994 ล้านบาท 
 
- เงินรายได้ คงคลัง-บกศ.  
(ขออนุมัติเพิ่มเติมปี 2562)  
จ านวน 17.6590 ล้านบาท 

 รวม 359.5986  



การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมั ติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 
พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา  
 1. อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย ในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง  
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 านาจแต่งต้ังและ 
ถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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  ภายหลังจาก 
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์วิมลพรรณ ปานช่วย  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(6708 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ) 
ต้ังแต่วันท่ี 6 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 30.27 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ท้ายนี ้
 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 415 522 140 
(26.82 %) 

18 
(3.45 %) 

158 
(30.27 %) 

  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ความเป็นมา  
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก 
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์  
กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั ้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร  
ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน  
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้ าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 
 3. คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 

  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2548) 

คณะครุศาสตร์ นายประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์* เกษียณอายุราชการ นางสาวฑิตยา สิทธ์โสภาสกุล* 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2558) 

คณะครุศาสตร์ นางธันยกรณ์ จันทรวิจิตร* ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
จึงขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จากจ านวน 6 คน  

เป็น 5 คน 

- 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางปยิะรัตน์ จิตรภิรมย์* ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นางสาวพจมาน ผู้มีสัตย์* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา  
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ี
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 5 จ านวน 5 รอบ รวมจ านวน 743 คน 
 

การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
1/2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 743 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
ครั้งท่ี 1 - 5 รวมจ านวน 743 คน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 
ความเป็นมา  
 

 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้
น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/๒๕61 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้ง ท่ี  10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ ไข 
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ท่ี 10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภาวิชาการ โดย
น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงิน  
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบ
ท่ี 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานท่ี 4  
ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง 
  
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบ 6 เดือน ต้ังแต่เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้
ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับ
จากเงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคและรายได้ อื่นๆ  
รวมทั้งส้ิน 1,368,088,738.26 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาท
ยี่สิบหกสตางค์)  ประกอบด้วย 

- รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 665,213,515.50 บาท (หกร้อยหกสิบห้าล้าน 
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)  

- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จ านวน 461,589,730.99 บาท  
(ส่ีร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 3,662,900.00 บาท (สามล้านหกแสน 
หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท)  

- รายได้อื่นๆ จ านวน 28,022,037.10 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองหมื่นสองพัน 
สามสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) 

2) ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปี งบประมาณ พ.ศ.2561  
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายอื่น รวมท้ังส้ิน 1,129,683,437.87 บาท (หนึ่งพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันส่ีร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 416,095,257.00 บาท (ส่ีร้อยสิบหกล้านเก้าหมื่นห้าพัน
สองร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) 



- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 109,499,906.04 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้าน 
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยส่ีสิบเก้าบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

- ค่าตอบแทน จ านวน 85,070,243.67 บาท (แปดสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นสองร้อย 
ส่ีสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

- ค่าใช้สอย จ านวน 143,289,703.36 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์) 

- ค่าวัสดุ จ านวน 67,032,416.57 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามหมื่นสองพันส่ีร้อยสิบหก
บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 52,575,806.21 บาท (ห้าสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น 
ห้าพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 203,716,956.68 บาท (สองร้อย 
สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 2,959,255.75 บาท (สองล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 49,443,892.59 บาท (ส่ีสิบเก้าล้านส่ีแสนส่ีหมื่นสามพันแปดร้อย
เก้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 เป็นเงิน 28,804,745.72 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนส่ีพันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางต์) 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป ี

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อยกระดับการผลิต
ครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื ่อท้องถิ ่น โดยปรับ 
จากหลักสูตร ๕ ปี เป็นหลักสูตร ๔ ปี โดยจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๓๘ แห่ง ได้จัดท าหลักสูตรกลางร่วมกัน มีการวิพากษ์หลักสูตรกลาง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ “การใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีอธิการบดีและคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งร่วมลงนาม 
พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามในฐานะ
พยาน ขณะนี้แต่ละหลักสูตรก าลังเร่งแก้ไขตามข้อวิพากษ์ของคณะกรรมการกลางและจะจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏแต่ละแห่งต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัย ได้ จัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  เพื่ อรองรับ 
การด าเนินการดังกล่าว โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามท่ีแนบมา จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการมีโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์  
และนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ 
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอรายละเอียดก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมฯต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
5.4 การยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดเป็น
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ท้ังในระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  20  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


