
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
---------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๕.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ ์ ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สรุปเรื่อง 
  นายทนง โชติสรยุทธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ เข้าร่ วมประชุมผ่ าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ในสัดส่วนของผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน จ านวน 1 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่  
4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผลปรากฎว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จึงน าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ยกเลิกมาตรการให้บุคลากร
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
ประกาศยกเลิกมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากช่วงปลายปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยมีภาระงานเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ จึงออกประกาศในบุคลากรมาท างานปกติ แต่ยังคงคุม
เข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นเช่นเดิม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ยกเลิกมาตรการให้บุคลากร
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 
 
 



๓ 

 

1.4 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กศ.พ. และระดับบัณฑิตศึกษา กศ.บพ. 
ตามปกติ โดยในช่วงเดือนมิถุนายนยังก าหนดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และในเดือนกรกฎาคมมีการผ่อนคลาย
ให้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกัน ส่ วนการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติในปีการศึกษา 2563 จะเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความ
พร้อมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
 

1.5 ผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยได้ท าการรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว 4 รอบ ผ่านระบบ TCAS มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ จ านวน 2,282 คน และอยู่ระหว่าง
การรายงานตัวในรอบที่ 4 จ านวน 1,810 คน โดยมีการเปิดรับตรงอิสระรอบที่ 5 ควบคู่ไปด้วย ส่วนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีผู้ที่ผ่านการคัดกรองของมหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 187 คน ซึ่งคาดว่าผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ในปีการศึกษา 2563 จะมีนักศึกษาประมาณ 2,500 - 3,000 คน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1.6 การจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 482 อัตรา 
สรุปเรื่อง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือการจ้าง
งานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะที่สอง 
จ านวน 482 อัตรา โดยมหาวิทยาลัยต้องท าการจ้างงานอย่างเร่งด่วน ในระยะ 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2563 ได้รับวงเงินประมาณ 14 ล้านบาท คาดว่าจะท าให้การด าเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  
ที่เน้นการใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ  (1) 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (2) อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ (3) รอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการรับสมัครประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการด้วยความราบรื่นและตรงตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาและอบรมทักษะฝีมือแรงงานในทักษะต่าง ๆ ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 482 อัตรา 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 



๔ 

 

(1) หน้า 5 วาระที่ 2 บรรทัดที่ 9 แก้ไขจากค าว่า “เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา” เป็น “เรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบ”    

(2) หน้า 8 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจากค าว่า “อนุมัต”ิ เป็น “เห็นชอบ” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 บทสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท าบทสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ฉบับย่อ) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  
พ.ศ.2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ บทสรุปแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ 
(เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานบุคคล ได้น าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ระดับช านาญการ (เพ่ิมเติม) จากข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ให้เพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดของการประเมินค่างาน ความเหมาะสมของต าแหน่ง  
การอนุมัติกรอบต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุม ครั้งที่ 
6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563   
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญการ 
(เพ่ิมเติม) 
  3.3 ค าสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ที่ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า ค าสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ที่ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี้ 
 1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 
2/2562 ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และภาคการศึกษาท่ี 1/2563 พ.ศ.2563 
 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 3. (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  15/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2563 

 



๕ 

 

มติที่ประชุม 1) รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 และภาคการศึกษาท่ี 1/2563 พ.ศ.2563 

2) รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าบ ารุ ง
มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

3) รับทราบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.2563 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอรายละเอียดข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้ง
ระบุความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมคณะและสาขาวิชา เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี 
การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2562 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี  
การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ 

(1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 
 (2) ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา   กรรมการ 
 (3) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  กรรมการ 
 (4) ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ  กรรมการ 
 (5) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  กรรมการ 
 (6) ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์  กรรมการ 
 (7) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล เลขานุการ 
 (8) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๖ 

 

 4.2 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
จ านวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 
3 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2560 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ.2562 
 

 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง และน าเข้าที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 3/๒๕63 รวมทั้งได้น าเข้า 
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม หลังจากปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการแล้วได้น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.  2563  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ควรพิจารณาการระบุว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ เนื่องจากชื่อและเนื้อหาของหลักสูตรยังไม่เป็น
พหุวิทยาการ มีเพียงการสอดแทรกศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจเท่านั้น และจะส่งผลถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่อาจ
ซ้ าซ้อนกัน จึงควรตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ ให้ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืนและมีคุณวุฒิสอดคล้อง
ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

(2) เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการและไม่ได้
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในอนาคต จึงควรน าบุคลากร
สังกัดคณะที่มีความรู้ความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสมมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน 
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(3) ควรพิจารณาชื่อปริญญาและเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกัน เนื่องจากหลักสูตรไม่มีเนื้อหา
ด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีเนื้อหารายละเอียดของรายวิชาเป็นศาสตร์ทางด้านการจัดการ และปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตเป็นปริญญาวิชาการ จึงควรปรับชื่อปริญญาเป็นปริญญาทางวิชาชีพ คือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หรือการจัดการมหาบัณฑิต 

(4) ควรพิจารณาปรับชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพ่ิมเติม
ประเด็นทักษะความสามารถของบัณฑิต ได้แก่ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จัดท าแผนด าเนินการจัดการบริหาร และประเมินผล  
 (5) ควรปรับรายละเอียดในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง ดังนี้ 

(5.1) ควรแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรให้ครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมจุดเน้นเรื่องนวัตกรรม 
ให้มากขึ้น ซึ่งผู้สอนต้องเข้าใจความหมายของนวัตกรรมให้ตรงกันว่า นวัตกรรมคือการต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือน าไปท า
เป็นสินค้าได้  

(5.2) ตรวจสอบการระบุค าว่า “ภาษาอังกฤษ” กับ “ภาษาต่างประเทศ” ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
(5.3) หน้า 2 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ระบุว่า “จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/

หรือภาษาต่างประเทศ” อาจไม่ชัดเจนควรตัดค าว่า “หรือ” ออก และข้อ 8.3 ไม่ควรระบุว่า “อาจารย์” หากไม่มี
รายวิชาด้านวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการสอน 

(5.4) หน้า 9 ข้อ 1.2 ระบบการจัดการศึกษา ระบุว่า “มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ควรปรับเป็น “มีการสอนภาคฤดูร้อน” เพ่ือให้สามารถ
เปิดสอนรายวิชาและสามารถสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และท าให้ 
มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรปรับวิธีการเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ก2 
ให้ตรงกับหลักสูตรอ่ืน ได้แก่ 2) ควรระบุให้ชัดเจนว่า “มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย  
1 ปี” และตัดค าว่า “กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ออก เพ่ือให้ 
ไม่ซ้ าซ้อนกับที่ระบุในข้อ 5 และ 3) ควรระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และก าหนดเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
ให้ชัดเจน 4) ปรับการระบุคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข 
ให้สอดรับกัน 

(5.5) หน้า 13 ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง โดยก าหนดเป็น 1) หมวดวิชาบังคับ 2) หมวด
วิชาเลือก 3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และ 4) หมวดวิชาสารนิพนธ์ 

(5.6) ควรทบทวนจ านวนชั่วโมงบรรยาย และปฏิบัติให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา อาทิ รายวิชา 
วิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายวิชาการสัมมนาบริหารเทคโนโลนีและนวัตกรรม แก้ไขเป็น 
3(3-0-6) เพราะไม่ได้มีการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 

 (5.7) ควรปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  
- รายวิชาหลักการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควรเพ่ิมคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายวิชาวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย  

- รายวิชาสัมมนาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ควรระบุเนื้อหาที่เป็นกระบวนการ
นอกเหนือจากสาระที่สอน ได้แก่ “การค้นคว้าและอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม”  

- รายวิชากลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ เนื้อหาหลัก
คือ การเป็นผู้ประกอบการ กลยุทธ์เป็นเนื้อหารอง จึงไม่ใช่กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค าอธิบายรายวิชากับ
ชื่อรายวิชาจึงไม่สอดคล้องกัน จึงควรปรับให้สอดคล้องกันและปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกันด้วย  
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- รายวิชาพลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควรเพ่ิม 
การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาได้  

- รายวิชาการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรนวัตกรรม ต้องประกอบด้วยสองส่วน  คือ 
รายวิชาการจัดการความรู้และการพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรนวัตกรรม องค์กรหรือบริษัทที่ประสบความส าเร็จต้อง
ขับเคลื่อนด้วยการมีนวัตกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กร ต้องสร้างนวัตกรรมองค์กร ผ่าน
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรและกระบวนการสร้างเปลี่ยนแปลงทัศนคติจนก่อให้เกิดพฤติกรรมในองค์กร  
ในค าอธิบายรายวิชาควรเพ่ิมเนื้อหาของงานด้านภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมและกระจายในภาคธุรกิจที่มีทั้งการผลิตและการบริการครบวงจร เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์และเพ่ิมความน่าสนใจ 

 (5.8) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย ได้แก่ ค า
ว่า “การบริหาร” ในภาษาอังกฤษเป็น “Management” ต้องแก้ไขเป็น “Administration”  

(5.9) ในหมวดวิชาเลือก ตัดค าว่า “ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ” ออก 
(5.10) หน้า 15 แผนการศึกษาต้องระบุขอบเขตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของหลักสูตร เพ่ือให้

เห็นจุดเน้นของวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร และแสดงถึงความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน รวมทั้งควรเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
รายวิชาเลือกในภาคการศึกษาแรก ให้มีผลรวมจ านวน 9 หน่วยกิต  

(5.11) ควรปรับการเขียนผลการเรียนรู้หมวดที่ 4 ได้แก่ ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิต ต้องเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ เช่น จิตสาธารณะ ต้องระบุกลยุทธ์การสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา ต้องก าหนดชื่อโครงการและจ านวนกิจกรรมที่เข้าอบรมชัดเจน และการศึกษาดูงานต้ องชัดเจน 
ไม่ควรระบุว่า “จัดในเวลาที่เหมาะสม” ควรแก้ไขเป็น “ศึกษาดูงาน อบรมเรียนรู้ในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง” จึงจะสามารถน าไปสู่การประเมินหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม และควรตรวจสอบงบประมาณให้
ครอบคลุมการศึกษาดูงาน  

(5.12) ตรวจสอบรายละเอียดผลการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน เช่น  
  - หน้า 34 ผลการเรียนรู้ 4) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

ควรก าหนดเป็นมาตรฐานที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  - ด้านความรู้ ควรปรับผลการเรียนรู้ที่มีค าว่าประยุกต์ สร้างสรรค์ นวัตกรรม บูรณาการ

ความรู้เฉพาะศาสตร์ เป็นมาตรฐานที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา  
  - หน้า 35 4) สามารถสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ ย้ายไปเป็นมาตรฐานที่ 2 ด้าน

ความรู้  
  - หน้า 35 3) มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ และหน้า 36 

มาตรฐานที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 2) ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุข 
ไม่มีรายวิชาในหลักสูตรซึ่งเป็นวิชาบังคับรองรับ จึงไม่ควรน ามาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้  

  - ข้อ 3) ธ ารงรักษาความเป็นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ควรปรับเป็นการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 

(5.13) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับท่ีแก้ไข 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตร
พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ า 
ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีประเด็นหารือเรื่องเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนนักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาจ านวน
นักศึกษาลดลง โดยบางหลักสูตรมีนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในเรื่องภาระงานสอนในอนาคต
ของอาจารย์ โดยจะรวบรวมข้อมูลแล้วน าไปหารือในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ า 
ปีการศึกษา 2563 
 

 5.2 (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2 
สรุปเรื่อง  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย  
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2563 (ครั้งที่ 2) : ทิศทางและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพ่ือน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2 
 

  5.3 รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 ข้อ 46 ได้ระบุว่า  
“ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า 
ทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” ประกอบด้วย  
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 30 เมษายน 2562 
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 และ 30 เมษายน 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
  



๑๐ 

 

 5.4 มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
สรุปเรื่อง  
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2563  
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่  
18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ (3.1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (3.2) การแต่งตั้งคณะท างาน 2 ชุด เพ่ือศึกษาการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย และการปรับหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย และจัดท ารายงานการศึกษาสรุปน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
(3.3) การประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา อาทิ (5.1) ขอความ
อนุเคราะห์เปลี่ยนค าสั่งจ้าง 60 ปี เนื่องด้วยลูกจ้าง จ านวน 27 ราย มีหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ขอความอนุเคราะห์แก้ไข/เปลี่ยนแปลงค าสั่งจ้าง 60 ปี เป็นสัญญาจ้างรายบุคคล 60 ปี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 


