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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๑.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.สายหยุด จ าปาทอง ติดภารกิจ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ติดภารกิจ 
๓. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดภารกิจ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงาน 
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒562 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(1) หน้า 10 วาระที่ 4.6 การพิจารณา บรรทัดที่ 26 ตัดค าว่า “(4) ควรเพ่ิมจ านวนปีที่เรียนเป็น  
4 ปี เพื่อป้องกันการขอขยายเวลาและการรีไทร์” 

(2) หน้า 18 วาระที่ 5.2 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ให้ย้ายวาระไปเป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธี  
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่



๓ 

 

ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว และจัดท ารายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2562  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด 
“ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพ้ืนที่เป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ื นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป” ซึ่งมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นบทบาท
หน้าที่ของคณะครุศาสตร์ที่น าศักยภาพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก ท างานร่วมกับ  
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานวิจัยที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือ และในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดที่ต่ ากว่า
เป้าหมายถึง 4 ตัวชี้วัด เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาจมา
จากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ควรตรวจสอบความถูกต้องและควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน 
ให้เกิดความชัดเจน  

(2) ควรเพิ่มข้อมูลด้านรางวัล ผลงานทางวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานทางวิชาการให้กับคณาจารย์ 

(3) ตัวชี้วัดเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่า มีงานวิจัยจ านวนมาก  
แต่ขาดกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและน าไปใช้ จึงควรก าหนดเป็นแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ว่าให้มี
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม เด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท และที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก  
(ภาคพิเศษ) 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) ระบุให้อ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมอบอ านาจให้ส่วนราชการใด  
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องอ่ืน ๆ ก็ได้ 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  



๔ 

 

ระบุให้การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรแนบเอกสารรายละเอียดประกาศฉบับเดิม และน าเสนอเหตุผลความจ าเป็นของการจัดท า
ประกาศฉบับใหม ่พร้อมกับแนบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณาประกอบด้วย 

(2) ควรน า (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของข้อกฎหมายเนื่องจากเป็นประกาศที่มี
ผลต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

(3) ควรระบุชื่อผู้ลงนามในประกาศให้ชัดเจน เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 31 ระบุว่า ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ประกาศดังกล่าวจึงต้องลงนามโดยอธิการบดี  

(4) ควรระบุรายละเอียด ข้อ 5 ให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการฟ้องร้องในกรณีที่อาจมีการขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเนื่องจากลาออกก่อนเรียนครบ 6  ภาคการศึกษา และควรพิจารณาอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมด้วย 

(5) ควรก าหนดอัตราค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศให้ตรงกับในหลักสูตร 
(6) ควรก าหนดค านิยามของค าว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน 
(7) การปรับลดค่าธรรมเนียมควรค านึงถึงอัตราคุ้มทุนและผลกระทบในทุกด้านเพ่ือให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
(8) ควรตัด ค าว่า “(ภาคพิเศษ)” ออก ให้ตรงกับในหลักสูตร  
(9) หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการ

ให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนก่อน และเมื่อจัดท าประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงท าเรื่ องขอยกเว้นค่าปรับในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า 

(10) ควรพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาต่างชาติให้
แตกต่างกับนักศึกษาไทย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท โดยมอบให้ฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  
 

 4.3 การซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน 
สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุให้อ านาจและหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน และการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ข้อ 13 ระบุให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นกิจการที่เกิด



๕ 

 

ความคุ้มค่า และมหาวิทยาลัยต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยอาจด าเนินการ ดังนี้ (5) การจัดหา
ผลประโยชน์โดยวิธีการอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 ได้มีความเห็นเสนอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมช่องทางการลงทุนเพ่ิมเติม เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน
ธนาคารออมสิน สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยมหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลการออกจ าหน่ายสลาก 
ออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 อายุสลาก 2 ปี 
ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี (เมื่อฝากครบก าหนด) 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทเงินฝากประจ าซึ่งครบก าหนดในวันที่ 7 
ธันวาคม พ.ศ.2562 จ านวน 100 ล้านบาท จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพ่ือขอความเห็นชอบในการน าเงินฝากประจ าที่ครบก าหนดซื้อ
สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน จ านวน 10 หน่วย เป็นเงิน 100 ล้านบาท 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ.2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 แล้วมีมติเห็นชอบ การน าเงินฝากที่ครบก าหนดซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน 
จ านวน 10 หน่วย เป็นเงิน 100 ล้านบาท 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ การน าเงินฝากที่ครบก าหนดซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน จ านวน 10 หน่วย 
เป็นเงิน 100 ล้านบาท 
 

 4.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  
กรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย (2) อาจารย์นเรศ นิภากรพันธ์ (3) อาจารย์สุวภัทร  
ตั้งผลพูล (4) อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ (5) อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์, (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556  
ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการ
รับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
 
 
 



๖ 

 

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (7401) 
  ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน  2561 
 1.2 อาจารย์นเรศ  นิภากรพันธ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(6103) 
  ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 
 1.3 อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (1807) 
อนุสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์
(180702) 

  ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 
 1.4 อาจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (9156) 
  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

 

 2. พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
   2.1 อาจารย์พิพิธพร อินพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 
 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
นั้น ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.ฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณี 
การขอทบทวนผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2554  (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2560 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
  1.1 อาจารย์วรัญญา  กิติวงศ์วัฒนชัย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
(7401) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 

 1.2 อาจารย์นเรศ  นิภากรพันธ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) 
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 

 1.3 อาจารย์สุวภัทร  ตั้งผลพูล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(1807) อนุสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์ (180702) ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 



๗ 

 

 1.4 อาจารย์ณัฐกิตติ์  เหมทานนท์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(9156) ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 

2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ฯ คือ อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) จ านวน  
1 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก 
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.
2559 โดยสรุป ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 1. ปรับแก้ไขจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 2. ปรับแก้ไขคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 
 3. น ารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออก จ านวน 1 คน 
 4. เพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 คน 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.2559   
 

 4.6 การขอความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร เนื่องจากมีผู้มาสมัครเข้าศึกษาจ านวนน้อย และสาขาวิชา 
ไดพั้ฒนาหลักสูตรใหม่ที่นักศึกษาให้ความสนใจ และเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้สามารถ
ขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ได้ตามแนวทางการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัย และหลักสูตรไม่มีการรับนักศึกษาใหม่แล้ว โดยคงเหลือนักศึกษาตกค้าง
จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอด าเนินการปิดหลักสูตร โดยมี
เงื่อนไขจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร และขอไม่รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่ขอรายงานผลการด าเนินงานตาม มคอ.7  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบ
กลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยได้น าเสนอกรณีการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และออกแบบแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 
วันพฤหัสบดีที ่19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร  
  



๘ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) เนื่องจากหลักสูตรยังมีนักศึกษาตกค้างอยู่จึงต้องรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

(2) เนื่องจากเกณฑ์ สกอ. ไม่ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังมีนักศึกษาตกค้างไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรใหม่ จึงควรเร่งรัดให้นักศึกษาตกค้างส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว  ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนวิธี 
การเรียนการสอน โดยการชดเชยเวลาเป็นกรณีพิเศษ หรือเปิดให้ลงทะเบียนวิธีพิเศษแทนการเรียนการสอนแบบปกติ 
เช่น การเปิดให้เรียนเพื่อรับสัมฤทธิบัตร เป็นต้น 

(3) การจัดท าหลักสูตรใหม่ควรพิจารณาจากความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก เช่น หลักสูตร 
2 ปริญญา คือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตครูให้กับอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกให้แก่ผู้เรียน และควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองในศาสตร์ที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีเงื่อนไขจะด าเนินการจัดการหลักสูตรจนกว่าจะไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร    
 

 4.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – วันที่ 15 สิงหาคม 2562, ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 6 – 20 
กันยายน 2562, ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – วันที่ 26 กันยายน 2562 และระดับสถาบัน 
ระหว่างวันที่  7 – 8 ตุลาคม 2562 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับหลักสูตร, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 2. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ 
พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมน าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ  
รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางการด าเนินการเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม  
พระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งมีการด าเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปีผ่านไปแล้ว และองคมนตรี  
พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ ได้ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายอย่างต่อเนื่อง  
จึงเห็นควรที่จะได้มีการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
 จากประเด็นดังกล่าว ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดประชุมทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  



๙ 

 

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 ด้านบริหารจัดการ 
(1) ควรด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  เพ่ือให้เกิดผลตาม

เป้าหมายที่วางไว้ โดยก าหนดหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน อาจเป็นการท างานร่วมกันของหลาย
หน่วยงาน ซึ่งจะท าให้การแสวงหารายได้และการบริการวิชาการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และควรมีคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานเพื่อให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายด าเนินการด้วย 

(2) ควรพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เป็นชุมชนต้นแบบตามศาสตร์ของพระราชา เพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้มหาวิทยาลัยได้  

(3) ควรมีหน่วยงานจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยเหลื อ
อาจารย์ที่ท าวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถจดสิทธิบัตรได้ 

(4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น จึงควรมีการวางแผนจัดหารายได้ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้นในระยะยาว โดยรายได้อาจมาจากการสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งจะสะท้อนถึงคุณค่าของงานวิจัยที่
ท าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพ่ือส่งเสริมการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย เช่น การจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของผู้เ รียน การจัดอบรมเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน  
เป็นต้น โดยจัดท าข้อบังคับเพ่ือให้ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว ได้แก่ ข้อบังคับการจัดตั้งและการจัดการศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญา เช่น สัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร เพ่ือก าหนดมาตรฐาน เนื้อหา หน่วยกิต และการบริหารจัดการงบประมาณ 
และควรจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังตามระเบียบกรมบัญชีกลางเพ่ือให้สามารถรับงานได้  

(5) การเป็น Smart University ควรค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษา ได้แก่ จัดท าระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือให้ใช้ร่วมกันเป็นของ
ส่วนกลางเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและประหยัดงบประมาณ  
การจัดระเบียบสถานที่จอดรถ แก้ไขเส้นขาวแดง และท าทางเดินให้เป็นระเบียบ เป็นต้น  

(6) ควรศึกษาท าความเข้าใจระบบ Big Data เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลจาก Big Data ไปใช้ประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดท าหลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้เรียน การท าวิจัย โดยการน าข้อมูล
จากชุมชนที่มหาวิทยาลัยดูแลมาเป็นโจทย์วิจัย  

(7) ควรสร้าง Green University เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ มีแท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

(8) ควรแก้ไขปัญหาการสื่อสารจากฝ่ายบริหารสู่ประชาคม โดยแสวงหาวิธีการสื่อสารให้รับทราบ
ปัญหาของมหาวิทยาลัยและวิกฤตการณ์ของวงการศึกษา เช่น ปัญหาผู้เรียนลดลง มหาวิทยาลัยเอกชนขายกิจกา รให้
จีน เพ่ือหารือการแก้ปัญหาในระยะยาว  

(9) ควรพิจารณาปรับระบบการประเมินความดีความชอบแบบออนไลน์เนื่องจากท าให้เกิด 
การเปรียบเทียบ 

(10) ควรปรับแก้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมและการศึกษา และเนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีการหมุนเวียนงาน เพ่ือความคล่องตัว
ในการท างาน ควรให้บุคลากรอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย และก าหนดภาระงานให้ชัดเจนเพ่ือให้
บุคลากรสามารถท าผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ด้วย 



๑๐ 

 

(11) ควรก าหนดสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้ชัดเจน และให้ความส าคัญกับงานของสาขาวิชา 
ด้านวิชาการ 
(1) ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning คือ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
(2) มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาภายใต้การศึกษา 4.0 โดยเน้นเรื่องนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม

ในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้จริง และสร้าง
รายได้ใหก้ับชุมชน 

(3) นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
สร้างการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย ได้แก่ Reskill – Upskill ให้กับทั้งชุมชนและคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
การท าหลักสูตรระยะสั้น Non-Degree การจัดการเรียนการสอน Massive Open Online Courseware (MOOC) 
รวมถึงการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ต้องน าไปสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
ในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหารและคณาจารย์  

(4) การจัดท าหลักสูตรใหม่ต้องท าให้นักศึกษาที่ตกค้างส าเร็จการศึกษาทั้งหมดก่อน การพัฒนา
หลักสูตรควรเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรปฐมวัยที่ผลิตครูสอนปฐมวัยที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  หลักสูตร
ส าหรับบุคคลวัยท างาน หลักสูตรต่อเนื่องจากอาชีวศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษาเน้นภาคปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิด 
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น หลักสูตรเอกคู่ทีม่ีอาชีพที่สองรองรับ เป็นต้น 

(5) การพัฒนาหลักสูตร การจัดท าโครงการบริการวิชาการ หรืองานวิจัยให้มีคุณภาพ ต้องค านึงถึง 
“Pain Point” โดยพิจารณาถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย คือ วิชาชีพ อุตสาหกรรม และ
นายจ้าง เพ่ือท าให้หลักสูตรเกิดนวัตกรรมใหม่ มีความโดดเด่น สร้างรายได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เช่น 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องรู้ Pain Point ของระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาได้ เป็นต้น 

(6) ควรเน้น Outcome-based Education (OBE) หรือการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ โดยสร้างหลักสูตร 
ที่เน้น OBE อย่างแท้จริง และออกนอกกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของนานาชาติ 

(7) ควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและการก าหนดชั่วโมงเรียนเพ่ือการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ การฝึกงานสหกิจศึกษาหรือร่วมกับผู้ประกอบการควรมีความชัดเจน 

(8) มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนในการปฏิรูปสังคมไทยเพ่ือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า โดยมุ่งเน้น
การเกษตรและสร้างนวัตกรรมที่ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของประชาชนในท้องถิ่นพัฒนามากข้ึน 

(9) ควรหาพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความร่วมมือทางวิชาการ จัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

(10) ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาการและวิ ชาชีพให้พร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคม ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทักษะด้านดิจิทัล 

(11) เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปลี่ยนไปเน้นนวัตกรรมโดยวัดจากผลลัพธ์ (Outcome) 
ความสามารถของบัณฑิตในการตอบสนองความต้องการของประเทศ ส่งผลต่อการท าหลักสูตรใหม่ ต้องค านึงถึงทักษะ
ของบัณฑิตที่ส่งผลต่อสังคม และต้องส ารวจความต้องการของตลาด การท าวิจัยต้องตอบโจทย์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก Big Data ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาได้  

(12) หลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศควรมีกรอบการสนับสนุนที่ชัดเจน โดยเพ่ิมศักยภาพคณาจารย์
บุคลากร และงบประมาณ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปด้วย 



๑๑ 

 

(13) ควรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท าให้เกิดความเชี่ยวชาญ
สูงขึ้น โดยน าศักยภาพของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้น 
ไปพัฒนาหลักสูตร โดยอาจมีการท างานร่วมกันของหลายศาสตร์ 

(14) ควรปรับเนื้อหาของวิชาศึกษาทั่วไปให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
การประกอบอาชีพในอนาคต ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิชาชีพอ่ืน และมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา และอาจารย์ต่างคณะ 
รวมถึงความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างแท้จริง 

ด้านบุคลากร 
(1) ควรพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้

อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเป็นผู้น าให้กับอาจารย์คนอ่ืน การส่งเสริมให้จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การดึงศักยภาพคณาจารย์จากหลายคณะมาท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ Reskill – 
Upskill โดยส ารวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์แต่ละสาขา เช่น ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตส านึกการท างานเพ่ือส่วนรวม ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การประชาสัมพันธ์ ทักษะด้านภาษา กฎหมาย และสร้างความสามัคคี  

(2) การจัดอบรมควรเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
(3) ควรมีสวัสดิการลดค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตส าหรับบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
(1) ควรหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานภายนอก โดยงานวิจัยต้องใช้ประโ ยชน์ได้จริง  

เป็นงานวิจัยเชิงสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผลิตน้อยแต่ได้มูลค่ามาก เป็นทิศทางนโยบายแนวคิด BCG Model  
ซึ่งน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมในชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาใช้ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และการวิจัย เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามนโยบายและขอรับการอนุมัติ
งบประมาณแผ่นดินได้สูง 

(2) สืบเนื่องมาจากการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดที่
มีผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่น
พ้ืนที่เป้าหมายมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป” ซึ่งมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ที่น า
ศักยภาพของบัณฑิตไปส่งเสริมสนับสนุนโดยเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก ท างานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงานวิจัยที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมีความจ าเป็น
เร่งด่วนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือ และในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าเป้าหมายถึง 4 ตัวชี้วัด เกี่ยวกับ
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  อาจมาจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จึงควร
ตรวจสอบความถูกต้อง และควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้เกิดความชัดเจน   

(3) ควรเพ่ิมข้อมูลด้านรางวัล ผลงานทางวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ เพ่ือส่งเสริมและ 
สร้างแรงจูงใจในการท างานทางวิชาการใหแ้ก่คณาจารย์ 

(4) ตัวชี้วัดเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นพบว่า มีงานวิจัยจ านวนมาก  
แต่ขาดกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและน าไปใช้ จึงควรก าหนดเป็นแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ว่าให้มี
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

(5) การพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัย ควรเพ่ิมทักษะการน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  
การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การสร้างความเข้าใจในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และสร้างทักษะการเขียน
บทความทางวิชาการแก่คณาจารย์ เนื่องจากงานวิจัย 1 ชิ้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและ



๑๒ 

 

นานาชาติได้มากกว่า 1 บทความ เช่น จุดประสงค์ของงานวิจัย 1 ข้อสามารถเขียนเป็นบทความวิจัยได้ 1 บทความ 
เป็นต้น  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยและผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 
 

 4.8 การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี  
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของวิทยาลัยการดนตรี ประกอบด้วย (๑) หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และ (๒) หลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ซึ่งทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท(หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี) และประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) การแยกกลุ่มควรค านึงถึงจ านวนผู้เรียน เนื่องจากจะส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
(2) ควรเพิ่มเติมรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการดนตรี 
(3) ควรค านวณโครงสร้างงบประมาณและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 

ให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้ 
(4) ควรด าเนินการให้นักศึกษาที่ตกค้างในหลักสูตรเดิมส าเร็จการศึกษาทั้งหมดก่อน 
(5) การน าเสนอหลักสูตรควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงจัดท า

โครงสร้างหลักสูตรโดยระบุรายละเอียดรายวิชาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
(6) การจัดท าหลักสูตรใหม่ควรค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์

ประเด็นปัญหาของสังคมและประเทศได้ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2562 ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณ



๑๓ 

 

เงินรายได้ พ.ศ.2562 ข้อ 46 ว่า “ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” ประกอบด้วย 
  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 3. งบแสดงฐานะการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และ 30 พฤศจิกายน 
2561  
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และ 30 พฤศจิกายน 
2561 
 ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและ
แสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรระบุหมายเหตุอธิบายรายละเอียดที่มาของรายการรายได้ดอกเบี้ยที่ติดลบเนื่องจาก  
การปรับปรุงดอกเบี้ยไว้ด้วย  

(2) ควรหาวิธีบริหารจัดการเงินดังกล่าวเพ่ือป้องกันการดึงงบประมาณคืนคลังของรัฐบาล เช่น การซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(3) ควรเพ่ิมเติมการแสดงข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ
สิทธิบัตรของงานวิจัย เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


