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มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 

 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 

 
การด าเนินการ 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีก าหนดไว้ใน
อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในรอบปี พ.ศ.2561 
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2561) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2561 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน และใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ความเป็นมา 
  1.  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561 
 
การด าเนินการ  
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 
1/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 

 
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 มิได้ก าหนดบทบัญญัติ ในกรณีท่ีกรรมการ  
พ้นจากต าแหน่งตามวาระและการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหลายประการ 
 2. งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 

 
4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย 

 
ความเป็นมา 
 1. อธิการบดีได้มอบหมายงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน  
และค่าบริหารจัดการในช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย ซึ่งงานวินัยและนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบ  
(ร่าง) ประกาศฯดังกล่าว โดยได้ตรวจทานรายละเอียดและแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ท้ังในรูปแบบและเนื้อหาร่วมกับ
ภาควิชาการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมตามรูปแบบและโครงสร้างการบริหารของส่วนราชการ 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันพุธท่ี  
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้พิจารณาตรวจแก้ไขและจัดท าเป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) เบียบดังกล่าวโดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อแนะน าให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
การด าเนินการ  
 ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารจัดการช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย  ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการด้านกฎหมายของ 
สภามหาวิทยาลัยและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม  
พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารจัดการ  
ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 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 และวิธีการเลือกสรรกรรมการ 
สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ออกค าส่ังท่ี 132/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ 
ส่ัง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ท้ังในส่วนท่ีมาจากผู้บริหารและ
คณาจารย์ประจ า และในส่วนท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพื่ อให้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1  ใช้ เป็น กรอบ 
ในการด าเนินการสรรหา ดังนี้ 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
 พร้อมท้ังได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 
การด าเนินการ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของคณะต่างๆ/วิทยาลัย
การดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยการดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย 
เรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน 
เป็นกรรมการสภาวิชาการ สรุปผลได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆ/วิทยาลัยการดนตรี/ 
บัณฑิตวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า 

 
ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 

คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ 

วิทยาลัยการดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ด าเนินการโดยคณาจารย์
ประจ าของคณะต่างๆ/วิทยาลัยการดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกไปยังคณบดี
ต้นสังกัด จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยการดนตรี/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับ
รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุ ช่ือ ประวัติและผลงานของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว  เพื่อน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรและแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายช่ือ
ต่อไปนี้ 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดสรร 

 
ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ประวัติและผลงาน 

คณะครุศาสตร์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก 
2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ 

เอื้อวงศ์ 
เขียววิชัย 
ณ ตะกั่วทุ่ง 

 
 
 
 

ปรากฏในเอกสาร 
ท่ีแนบวาระนอกเล่ม 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ 
2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี 

มะลูลีม 
ตัณศิร ิ
แสงมหาชัย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
2. รองศาสตราจารย์สุธน 

ทีฆทรัพย์ 
เสถียรยานนท์ 

คณะวิทยาการจัดการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล 

เอี่ยมนิรันดร์ 
สุ่นสวัสด์ิ 

 
 



ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ประวัติและผลงาน 
วิทยาลัยการดนตรี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ข าคม 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ 
พรประสิทธิ์ 
พิกุลศรี 

 
ปรากฏในเอกสาร 

ท่ีแนบวาระนอกเล่ม 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 

มาอุ่น 
ทีฆทรัพย์ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการ   2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เพื่อโปรดทราบ รายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า 
ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 
อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 
  

 ส่วนที่ 2 รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้ได้หน่วยงานละ 1 ช่ือ ประกอบด้วย 
 

หน่วยงาน 
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเปน็กรรมการ 

สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
คณะครุศาสตร์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก 

2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ 

เอื้อวงศ์ 
เขียววิชัย 
ณ ตะกั่วทุ่ง 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ 
2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี 

มะลูลีม 
ตัณศิริ 
แสงมหาชัย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
2. รองศาสตราจารย์สุธน 

ทีฆทรัพย์ 
เสถียรยานนท์ 

คณะวิทยาการจัดการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล 

เอี่ยมนิรันดร์ 
สุ่นสวัสด์ิ 

วิทยาลัยการดนตรี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ข าคม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ 

พรประสิทธิ์ 
พิกุลศรี 

บัณฑิตวิทยาลัย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 

มาอุ่น 
ทีฆทรัพย์ 

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในส่วนท่ี 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนท่ี 2 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการ
กล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว 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 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร 
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ
ผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/๒๕61 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้น าเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบหลักสูตร ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม 
สภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 
21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ในสาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) และอาจารย์จ านวน 10 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์พีรวัจน์ มีสุข (2) อาจารย์พรชัย  
พรหฤทัย (3) อาจารย์อังคาร ปริญญาชัยศักด์ิ (4) อาจารย์ ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน (5) อาจารย์รัตนสุดา  
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 
 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 เกียรติ คุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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 ภายหลัง
จากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 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 
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 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 32.82 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ท้ายนี้ 
 



จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 414 521 152 
(29.17 %) 

19 
(3.65 %) 

171 
(32.82 %) 

  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบั ติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ  
“จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ  
ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ    อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒแิละมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 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. วิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษาฉบับปี พ.ศ.2560 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปีพ.ศ. 2555 
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560  
 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาลัยการดนตรี  นายพนัง ปานช่วย* 
นายชาญฤทธิ ์เริงรณอาษา* 

 
5101101 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1  

2(2-0-4) 
Western Music Theory 1 

โครงสร้างของทรัยแอดคอร์ด การพลิก
กลับของทรัยแอดคอร์ด การเขียนโน้ต
ประสานเสียงสี่แนว และการเคลื่อนท่ี

ของคอร์ดเบื้องต้น จุดพักเพลง  
และอัตราจังหวะ 

 

5101102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2   
2(2-0-4) 

Western Music Theory 2 
คอร์ดทบเจ็ด การพลิกกลับของคอร์ด
ทบเจ็ด การเขียนโน้ตประสานเสียงสี่
แนว คอร์ดยืมในรูปแบบของ คอร์ดโด
มินันทร์ะดับสอง การวิเคราะห์คอร์ด

เบื้องต้น 
 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
 
 

ค าอธิบายบางส่วนมีความซ้ าซ้อนกัน  
และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพล เฟื่องอักษร* 
นายภาคภูมิ  เต๋ียวงษ์สุวรรณ์* 

 
5101101 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1  

2(2-0-4) 
Western Music Theory 1 

โครงสร้างของทรัยแอด การพลิก
กลับของทรัยแอด พื้นฐาน 
การเขียนโน้ตประสานเสียง 

สี่แนว พื้นฐานการเคลื่อนท่ีของคอร์ด  
จุดพักเพลง และอัตราจังหวะ 

 

5101102 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2   
2(2-0-4) 

Western Music Theory 2 
คอร์ดทบเจ็ด การพลิกกลับของคอร์ด
ทบเจ็ด การเขียนโน้ตประสานเสียง    
สี่แนวโครมาติกคอร์ดในรูปแบบ 

ของคอร์ดทบเจ็ดระดับสอง 
การวิเคราะห์คอร์ดในบทเพลง

เบ้ืองต้น 



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

5101201 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 3   
2(2-0-4) 

Western Music Theory 3 
โครมาติกคอร์ด Secondary 

Leading Tone Neapolitan Sixth 
Chords Augmented Sixth 
Chords การย้ายบันไดเสียง  
โน้ตนอกคอร์ด จุดพักเพลง  

และการวิเคราะห์คอร์ด 
 

5101255 หลกัการวงโยธวาทิต    
2(2-0-4) 

Principle of Marching Band 
หลักการการบริหาร การฝึกซ้อม  

การบรรเลงดนตรีสนาม รูปแบบวง 
และบทเพลงของ วงโยธวาทิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาไม่ครบถ้วน 

5101201 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 3   
2(2-0-4) 

Western Music Theory 3 
โครมาติกคอร์ด คอร์ดทบเจ็ดระดับสอง 

คอร์ดคู่หกนีอาโพลิตัน  
คอร์ดคู่หกออกเมนเทด 

การย้ายบันไดเสียง โน้ตนอกคอร์ด  
จุดพักเพลง การวิเคราะห์คอร์ด 

ในบทเพลง 
 

5101255  หลักการวงโยธวาทิต    
2(2-0-4) 

Principle of Marching Band 
ประวัติของวงโยธวาทิต หลักการ
การบริหาร วงดนตรีประเภทต่างๆ 

ในรูปแบบการเดิน ประเภทบทเพลง 
และการฝึกซ้อมแปรแถว 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาลัยการดนตรี นายเอกชัย  พุหิรัญ* 
นายภาคภูมิ  เต๋ียวงษ์สุวรรณ์* 

 
5101101 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1  

2(2-0-4) 
Western Music Theory 1 

โครงสร้างของทรัยแอดคอร์ด การพลิก
กลับของทรัยแอดคอร์ด การเขียนโน้ต

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
 
 

ค้ำอธิบำยรำยวิชำบำงส่วนมีควำมซ ้ำซ้อนกัน 
และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

 

นายพนัง  ปานช่วย* 
นายชาญฤทธิ์  เริงรณอาษา* 

 
5101101 ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1  

2(2-0-4) 
Western Music Theory 1 

โครงสร้างของทรัยแอด  
การพลิกกลับของทรัยแอด พื้นฐาน



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

ประสานเสียงสี่แนว และการเคลื่อนท่ี
ของคอร์ดเบื้องต้น จุดพักเพลง  

และอัตราจังหวะ 
 
 

5101255  หลักการวงโยธวาทิต    
2(2-0-4) 

Principle of Marching Band 
หลักการการบริหาร การฝึกซ้อม  

การบรรเลงดนตรีสนาม รูปแบบวง 
และบทเพลงของ วงโยธวาทิต 

 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาไม่ครบถ้วน 

การเขียนโน้ตประสานเสียงสี่แนว  
พื้นฐานการเคลื่อนท่ีของคอร์ด   
จุดพักเพลง และอัตราจังหวะ 
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2+3 

 
5101255  หลักการวงโยธวาทิต    

2(2-0-4) 
Principle of Marching Band 
ประวัติของวงโยธวาทิต หลักการ
การบริหาร วงดนตรีประเภทต่างๆ 
ในรูปแบบการเดิน ประเภทบท
เพลง และการฝึกซ้อมแปรแถว 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วิทยาลัยการดนตรี - เพื่อให้การบริหารจัดการของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นายเอกชัย  พุหิรัญ* 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาลัยการดนตรี 5102328 ปฏิบัติระนาดเอก 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติระนาดเอก กลวิธีการบรรเลงใน
บทเพลงประเภทเพลงตับเรื่องในละคร

ดึกด าบรรพ์ และปฏิบัติดนตรี 
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้อง

แสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

5102329 ปฏิบัติระนาดทุ้ม 6                       
2(0-4-2) 

รายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก คือ 
รายวิชา 5102328 ปฏิบัติระนาดเอก 6 
รายวิชา 5102329 ปฏิบัติระนาดทุ้ม 6 
รายวิชา 5102330 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 6 

และรายวิชา 5102331  
ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก 6  

ได้ก าหนดบทเพลงส าหรับการฝึกปฏิบัติ คือ 
เพลงตับเรื่องในละครดึกด าบรรพ์  

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับบทเพลงท่ีต้องศึกษา 
ในรายวิชารวมวงดนตรีไทย 6  

5102328 ปฏิบัติระนาดเอก 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติระนาดเอก กลวิธีการบรรเลง
ในบทเพลงประเภทเพลง 

เร่ืองนางหงส์ และปฏิบัติดนตรี 
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิต 

ต้องแสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

5102329 ปฏิบัติระนาดทุ้ม 6                       
2(0-4-2) 



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

ปฏิบัติระนาดทุ้ม กลวิธีการบรรเลง 
ในบทเพลงประเภทเพลงตับเรื่องใน
ละครดึกด ำบรรพ์ และปฏิบัติดนตรี 
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้อง

แสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

5102330 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ กลวิธีการบรรเลง
ในบทเพลงประเภท เพลงตับเรื่อง 

ในละครดึกด ำบรรพ์ และปฏิบัติดนตรี 
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้อง

แสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

5102331 ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก 6                       
2(0-4-2) 

ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก กลวิธีการบรรเลง 
ในบทเพลงประเภท เพลงตับเรื่องใน
ละครดึกด ำบรรพ์ และปฏิบัติดนตรี 
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้อง

แสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

กอปรกับเพื่อให้การก าหนดบทเพลง 
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก

เครื่องอื่นๆ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 

ปฏิบัติระนาดทุ้ม กลวิธีการบรรเลง
ในบทเพลงประเภท เพลงเรื่อง
นำงหงส์ และปฏิบัติดนตรีเพื่อ

แสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้อง
แสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
5102330 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 6                      

2(0-4-2) 
ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ กลวิธีการบรรเลง

ในบทเพลงประเภท เพลงเรื่อง
นำงหงส์ และปฏิบัติดนตรีเพื่อแสดง
ต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้องแสดง

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

5102331 ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก 6                       
2(0-4-2) 

ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก กลวิธีการ
บรรเลงในบทเพลงประเภท 
เพลงเรื่องนำงหงส์ และปฏิบัติ
ดนตรีเพื่อแสดงต่อสาธารณชน  

ซึ่งนิสิตต้องแสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.9 การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงุคณวุฒิ 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 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 าแหน่งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. คณะกรรมการสรรหาฯออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 3. เปิดรับการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันท่ี 
1 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ โดยส่งแบบเสนอช่ือ และแบบประวัติข้อมูลได้ ท่ี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัย 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 คน ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาฯจัดท าบัญชีรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนยี่สิบสองคน เรียงตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

mailto:uc@bsru.ac.th
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5.1  รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2557 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ บัดนี้คณะกรรมการฯได้จัดท าผล 
การด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยา ลัย ครั้งท่ี 3/2562  
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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5.2 รายงานความก้าวหน้า เร่ือง การจ่ายค่าจ้างเต็มจ านวน ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการร้อง

ขอและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  
 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 24  
มกราคม พ.ศ.2562 มีมติรับทราบ การพิจารณาจ่ายเงินเดือนเต็มจ านวน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 
  1.1 จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  
  1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  1.3 ประชุมผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางการด า เนินการจ่ายค่าจ้างตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2562  
 
แนวทางการด าเนินการต่อไป 
 1. เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. ปรับค่าจ้างให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ่ายค่าจ้าง 1.5 และ 1.7 หลังจากได้ข้อสรุป
ร่วมกันจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

1. รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและสายสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 2. ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 592/2562  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการคืนเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562. 
 3. รายงานการประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินการจ่ายค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
 5. วิธีการค านวณและแนวทางการหักเงิน 0.2 เข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 6. สรุปข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ และหนังสือตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หมวดอุดหนุนท่ีใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 7. หนังสือการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ 
 8. รายงานสถานะการเงินกองทุนพนกังานมหาวิทยาลัย 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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5.3  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัดและเสนอต่อผู้ก ากับดูแลหรือสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ  
เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคล่ือนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 11 
  
การด าเนินการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้น ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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5.4 การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” และน าหลักสูตร
เสนอท่ีประชุมต่างๆ พิจารณา โดยจะมีการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
การด าเนินการ 

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

  จึงเสนอมาเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 

 
5.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 ด้ วยมห าวิทย าลัย ราชภั ฏ บ้ าน สม เด็ จ เจ้ าพ ระยาได้ แ ต่ ง ต้ั ง ผู้ ช่ วยอธิ ก ารบ ดี เพิ่ ม เติ ม  
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ  ลักษณะงาม โดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 มาตรา 32 วรรคสอง เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ จัดท าค า ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยาท่ี  919/2562  
เรื่อง แต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) ส่ัง ณ วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2562  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2562 

 
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  4/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


