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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 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. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณชิยานันต์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา 
ดังนี้ 
 - อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรีเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
  1. นายกิตติพศ พานชนะ สาขาวิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสอง 
  2. นางสาวชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสาม 
  3. นายชวลิต ลีนาบัว สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง 
  4. นางสาวณัฐรุจา ใจสนธิ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง 
  5. นายนครินทร์ จีนบันทึก สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสาม 
  6. นางสาวปัทมวรรณ เพียรงาน สาขาวิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง 
  7. นายพริสร ผิวอ่อนดี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง 
  8. นางสาวพันธิตรา แม้นสุรินทร์ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสี่ 
  9. นายพีรพัฒน์ รอดภัย สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสาม 
  10. นางสาววรรณรัตน์ ช านาญสินธุกิจ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง 
  11. นางสาววีณา หิรัญรัตน์ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง 
  12. นายศุภมิตร ทวีกูล สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับห้า 
  13. สิบเอกปฏิภาณ ธนาฟู สาขาวิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง 
  14. นายสุวัฒน์ นิลยิ่งเจริญ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับหนึ่ง 
  15. นางสาวเสาวลักษณ์ ค าจันทร์ สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง 
  16. นายอภิเดช รู้อยู่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับสอง  
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปชัย เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ทัศนกุลวงศ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป เผ่าพันธุ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทร์ศรี เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  24. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  25. อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 
  26. อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา 



๓ 

 

 - อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี สังกัดวง UDE cisuM ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
ดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) โล่พร้อมทุนสนับสนุน
ความสามารถระดับเหรียญทอง รางวัลนักดนตรีไทยดีเด่น รางวัลนักดนตรีสากลดีเด่น และรางวัลนักร้องดีเด่น ในงาน
มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดังนี้ 
  1. นายอรรถพล  เพชรหวล สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  2. นายอธิภูมิ  วิจบ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  3. นายสุรเชษฐ  กลับรอด สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  4. นายสัญชัย  งอยปัดพันธ์ สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ  
  5. นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  6. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  7. นายศักดิ์เสรี  ปานอ่ า สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  8. นายภูวนัย  แตงลิตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  9. นายปภาวิน  เทพยุหะ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  10. นายนัธวัฒน์  อมรศรีชัยกุล สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  11. นายธนวัต  เผ็งเหลา สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  12. นายณรงค์พล  คงประเสริฐ  สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา  
  13. นายชนม์สวัสดิ์  หนูปลอด สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  14. นายจามิกร  สุขุม สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
  15. นายครองไทย  อยู่ดี สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา  
  16. อาจารย์ศุภปรัช  สันติธรรมารักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  บ้านไกรทอง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  18. อาจารย์วรินธร  สีเสียดงาม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  19. อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  20. อาจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  21. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิวรรธ์น  ลิมปชัย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป  เผ่าพันธุ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  วัฒนบุญญา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง 
  25. ผู้ชวยศาสตราจารย์ชาญฤทธิ์  เริงรณอาษา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวง  
 - อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับความสามารถ
เหรียญทอง ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual) ดังนี้ 
  1. นายกฤษฎา  เจ็กใจ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  2. นายกษิดิ์เดช ฤทธิพรพันธุ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  3. นางสาวกาญจนา ม่วงงาม สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  4. นายชาคริต สิมพา สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  5. นายไชยวัฒน์ พรหมชนะ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  6. นางสาวฐิตวี คงดี สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  7. นายณัฐวุฒิ โอฐยิ้มพราย สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  



๔ 

 

  8. นายธัมมานุ สมบูรณ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  9. นายธีรภัทร  ชัยรัตน์  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  10. นายธีระพล  พูลสวัสดิ์  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  11. นายปฐมพร  สีดาแหลม   สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  12. นายปรีชา  ปัญญากรี  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  13. นายผณินทร์  ศิริสัมพันธ์  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  14. นายพลภัทร  ศรีรักษา  สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
  15. นายพิสิษฐ์  ทองดา สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  16. นายวัลลภ  บุญหล้า  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  17. นายศิรชัช  ศรีกระจ่าง   สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  18. นายสุขสันต์  ชัยประเสริฐ  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  19. นายสุทธิพงษ์  มาผาบ  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  20. นายอดิเทพ  ผิวผ่อง สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  21. นายอนุชิต  ค าลือ  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัส  ต้องการพานิช เป็นควบคุมวง 
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนิษฐ์  สะสมสิน เป็นผู้ควบคุมวง 
  24. นายวรพจน์  ทิพย์ถนอม เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมวง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดิน – 
ว่ิง การกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า วันอังคารที่ 17 
กันยายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าโดยอธิการบดีและประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
การจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ จ านวน 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน) ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 พิธีเปิดป้าย "โครงการความร่วมมือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ"  วันพฤหัสบดีที่ 19 
กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) ชั้น 15 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีเปิดป้าย "โครงการความร่วมมือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) ชั้น 15 ซึ่งเป็นการท า 
ความร่วมมือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีเป้าหมายให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้เข้ามหาวิทยาลัย  
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการน ามาจากรายได้ของโครงการทั้งหมด ได้แก่ รายได้จากการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
เข้ามาเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี  



๕ 

 

โดยหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมาจากผู้แทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ส่งนักศึกษามาเรียนและบริษัทเอกชน 
ที่สนใจท าความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวม 5 
หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนของมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนตัวแทนแถบยูนนาน กวางสี ชิงเต่า และปักกิ่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับหรือ
ระเบียบส าหรับการด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้คล่องตัว ถูกต้องตามกฎหมายและ
สามารถตรวจสอบได ้

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕62 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕62  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมมีการปรับแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

 1) หน้า 9 วาระที่ 4.5 แก้ไขมติที่ประชุมจากค าว่า “รับทราบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะ” เป็น “รับทราบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
อีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป”  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 สรุปผลโครงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก ากับและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายในของส านักงานอธิการบดี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
ได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยโดยให้ปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีต่อไป ประกอบกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้จัดโครงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก ากับและการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของส านักงาน
อธิการบดี ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงน าผลการศึกษาดูงานและข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับและ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในก ากับเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอต่ออธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลโครงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก ากับและการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและแสดง 
ความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งประกาศโดย 
นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า  
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งศึกษาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการออกนอกระบบ หากไม่ออกนอกระบบอาจถูกควบ
รวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลัยพ่ึงพาตัวเองให้มากที่สุด มีข้อดีในด้านการบริหาร
จัดการสามารถประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้เลย ท าให้ขั้นตอนการท างานกระชับขึ้น และต้องพิจารณา 3 เรื่อง 
คือ 1. ชื่อมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมาย เนื่องจากต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด 2. งบประมาณจะถูกตัดโดย



๖ 

 

ส านักงบประมาณพิจารณาจากโครงการที่เสนอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพิจารณางบประมาณเงินค่าจ้างงบบุคลากร 
ให้รอบคอบเนื่องจากมีจ านวนสูงและควรค านวณงบประมาณส าหรับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการด้วย และ  
3. การบริหารบุคลากร ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ไม่สามารถไล่ออกได้ ดังนั้นการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับจึงมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย จึงควรให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลโครงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก ากับและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายในของส านักงานอธิการบดี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ 2368/๒๕62 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ  
ณ วันที่ ๒1 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ ๑1 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
  1. การเสนอชื่อ/การสมัคร ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอ
ชื่อและผู้สมัครสามารถเสนอชื่อและสมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อ/ผู้สมัครจ านวน 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 
   3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 
   4) อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล 
  2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง ๔ ราย 
  3. การน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง คณะกรรมการสรรหาฯ  
ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น ด้าน
วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ และด้านบุคลิกภาพฯ พร้อมด าเนินการหยั่งเสียงจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ จนได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 ราย 
เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
  3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 



๗ 

 

 จึงน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน 
ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
  ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย 
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 
 

  4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
สรุปเรื่อง 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดท าโครงการจัดตั้ งหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิ ษณุ  
บางเขียว ตรวจสอบรายละเอียดการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย
ร่วมกันพิจารณา หากมีการแก้ไขให้แจ้งหน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการแก้ไข และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือการด าเนินการต่อไป 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่  15/2562 วันอังคารที่  
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน และมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าเป็น (ร่าง) ประกาศฯที่สมบูรณ์แล้ว 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 
พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ให้ปรับแก้ไขจาก “ให้จัดตั้งส านักงานตรวจสอบภายใน” เป็น “ให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน” 
(2) หน่วยตรวจสอบภายในต้องเป็นหน่วยงานอิสระ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน

การคลัง พ.ศ. 2561 และด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน



๘ 

 

ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในส่วนของการบริหารงานทั่วไปหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
อธิการบดี โดยอาจแฝงไว้กับส านักงานอธิการบดีเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้ 

(3) ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ในอ านาจของอธิการบดีในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
และปลดออก เป็นอ านาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
แต่อธิการบดีสามารถใช้ระเบียบการบริหารงานบุคคลก ากับดูแลได้เช่นกัน   

(4) ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นในระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษได้ ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง
ท าหน้าที่ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนเป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินได้ แต่เงินเดือนจะแตกต่างกัน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 

4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ  
ช านาญการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
สรุปเรื่อง  
 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ของนายอภิชาติ  สิงห์ชัย 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเง่ือนไข ข้อ 13 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับช านาญการไว้ว่า “ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องด ารงต าแหน่ง  
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่าประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแต่ต้องอยู่
ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้งและกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยหนึ่งคน รวมจ านวน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน” 
 หนังสือจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว 510 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559  
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน หรือช านาญการ ได้ก าหนดไว้ว่า “กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพส าหรับต าแหน่งระดับ
ช านาญงาน หรือช านาญการ จากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ื อประเมินผลงาน และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้ โดยเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ”  
ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับช านาญการหรือสูงกว่า ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  



๙ 

 

จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งฯแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ควรให้หัวหน้า
หน่วยงานคือผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นผู้ประเมินด้วย เนื่องจากทราบบทบาทการท างานและภาระงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่เนื่องจากมีการก าหนดให้ผู้ประเมินต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาชีพของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งจึงควรพิจารณาให้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 

4.5 การอนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติให้ความเห็นชอบ
การเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไป
แล้ว พ.ศ.2561 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 มีสาระส าคัญระบุไว้ ดังนี้ 
                       “ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 
2561 
    ข้อ 4 ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากสภาสถาบันอุดมศึกษาประสงค์ 
จะเทียบเคียงสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562”  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจความประสงค์ของคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ในการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น จากนั้นได้ด าเนินการ
เทียบเคียงรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  แล้ว ในคราวประชุม ก.พ.ว. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
จึงน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาดังกล่าว 
 

 
 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 แล้วเห็นสมควรให้อนุมัติ
เทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น 
   

มติที่ประชุม อนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
 4.6 การขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
สรุปเรื่อง 

 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 มีมติ
ไม่อนุมัติแต่งตั้งการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มนสิการ เหล่าวานิช ซึ่งภายหลังจากรับทราบมติดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช ได้ยื่นเรื่องขอ
ทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551  
หมวด 3 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา ระบุสาระส าคัญ ว่า “ข้อ 11 กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
สามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวน
ดังกล่าวแต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่อง การขอ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  
และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด” 
 มหาวิทยาลัยน าเอกสารการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551 แล้ว เห็นสมควรให้
รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช  
และมอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   

มติที่ประชุม 1. รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 
 2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ 
ดังนี้ 



๑๑ 

 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.2562 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าที ่ม ีค ุณวุฒิตรงหร ือสัมพันธ์ก ับสาขาวิชาของหลักส ูตรที ่เป ิดสอน ซึ ่งมีหน้าที ่สอนและค้นคว ้าว ิจ ัย  
ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น  ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย ์ ก าหนดให ้อาจารย ์ประจ าหล ักส ูตร  ม ีค ุณว ุฒ ิขั ้นต่ าปร ิญญาโทหร ือ เท ียบเท ่าหร ือม ีต าแหน ่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 การด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 มหาวิทยาลัยได้น าเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  
ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตรตามท่ีเสนอ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ.2562 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 

 4.8 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 

สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย และ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้



๑๒ 

 

ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  

โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึง
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการด้าน
งบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) ให้ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
1. ควรตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนร้อยละงบบุคลากร เนื่องจากมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ

งบประมาณทั้งหมด ควรรวมงบบุคลากรและงบอุดหนุนเข้าด้วยกัน คืองบบุคลากรที่เป็นเงินเดือนข้าราชการและ
งบอุดหนุนที่เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ที่เป็นงบวิจัย 2 ส่วน คือ 1. งบที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นการเฉพาะ และ 2. งบวิจัยที่ขอผ่านกระทรวงใหม่ ซึ่งจ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจะ เป็นฐานของ 
ปีต่อไปด้วย 

3. ควรพิจารณาเรียกคืนงบเงินคงค้างในงบบ ารุงการศึกษาของหน่วยงานที่มีงบเงินคงค้างและไม่ได้อยู่
ระหว่างด าเนินการ โดยดึงมาเป็นของส่วนกลางแล้วจัดสรรไปพัฒนาหลักสูตรที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และดนตรี เป็นต้น และในส่วนของงบเงินคงค้างที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการและมีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วให้ปรับแก้ไขเป็นกันเงินเหลื่อมปีแทน 

4. ควรตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดจ านวนงบประมาณของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจน 

5. ควรปรับระบบการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณเพ่ือให้พิจารณาได้ง่าย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของวิทยาลัย
การดนตรี ซึ่งขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่ ภายใต้วงเงินเหลือจ่ายเดิมที่ขออนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๖,๙๗๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้นเป็นเวลา ๓ ปี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานสรุปผลโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับ  
คนพิการในระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เดิม) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 
– 15.30 น. แล้วได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับ 



๑๓ 

 

คนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการจัด
การศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปผลโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับ 
คนพิการในระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕62  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


