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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
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.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ผู้น าเสนอวาระ 
๒. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๔. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๕. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

สรุปเรื่อง 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 เอกสารเพิ่มเติมวาระการประชุมนอกเล่ม วาระท่ี 4.8 และวาระท่ี 5.5 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีการเพ่ิมวาระการประชุมจ านวน 
2 วาระ ได้แก่ วาระเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. .... และวาระเสนอเพ่ือทราบ วาระที่ 5.5 ก าหนดการโครงการ
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 
19 มกราคม พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 
มกราคม พ.ศ.2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการเฉพาะกิจกรรมที่ส าคัญ และเลื่อนกิจกรรมเชิดชูเกียรติอ่ืน ๆ ไปก่อน ซึ่งกิจกรรมส าเร็จ
เรียบร้อยไปได้ด้วยดี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
ได้เปิดภาคเรียนแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีประกาศให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ตลอดทั้งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมถึงให้งดกิจกรรมการประชุมสัมมนาที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
และเพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกิดความต่อเนื่อง จึงมีประกาศให้บุคลากรสายสนับสนุนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาท างาน จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2563  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(1) หน้า 9 วาระที่ 4.5 แก้ไขมติที่ประชุมจาก “อนุมัติแต่งตั้ง นายชาตรี คนงานดี พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ)” เป็น “อนุมัติแต่งตั้ง นายชาตรี คนงานดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานอธิการบดี ให้ด ารง
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ”     

(2) หน้า 13 บรรทัดที่ 1 แก้ไขจากค าว่า “4.8” เป็น “4.9” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 ตามท่ีได้มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี  
   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 
11/2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ดังนี้ 
   1. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   ประธานกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3. นายวรพงษ์  วรรณศิริ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการ 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร  กรรมการ 
   6. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล   เลขานุการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 ก าหนดวิธีการสรรหา และพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง  การด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และพิจารณา (ร่าง) แบบเสนอชื่อ / พิจารณา 
(ร่าง) แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และคัดเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
จ านวน 10 คน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน และเลือก 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 
10 รายชื่อ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบให้เหลือ จ านวน 5 รายชื่อ  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 



๔ 

 

พร้อมแนบข้อมูลประวัติและผลงานของผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมอนุญาตให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ราย เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้และมีสิทธิ์เลือก 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดย
เปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
2. นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ 
3. รองศาสตราจารย์สุธน  เสถียรยานนท์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย  
ผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง    ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์สุธน  เสถียรยานนท์  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
  

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2548 เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ สภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบฝ่าย
เลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. .... พร้อมจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2548 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 
 

 



๕ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรตรวจสอบหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะในข้อ 8 ให้ครบถ้วนตามบทบาท
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับแก้ไขดังนี้ ข้อ 8 (1) จาก “ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของคณะ” แก้ไขเป็น “พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของคณะ” (3) จาก “ส่งเสริม
งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม” แก้ไขเป็น “ส่งเสริมงานการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคม” 
และ (4) จาก “เสนอความเห็นในการพัฒนาหลักสูตร” แก้ไขเป็น “พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารและ 
การพัฒนาหลักสูตร” เนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะควรมีบทบาทส าคัญในการพิจารณาหลักสูตรก่อนเสนอไปยัง
สภาวิชาการ รวมถึงการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) ควรบังคับใช้ข้อบังคับนี้กับทุกคณะทั้งคณะที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงและคณะที่จัดตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีคณะที่เป็นส่วนราชการกับคณะที่เป็นส่วนงาน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งส่วนงานภายใน ซึ่งเดิมคณะที่เป็นส่วนราชการใช้ข้อบังคับที่ปรับปรุงนี้ ส่วนคณะที่เป็นส่วนงาน
จะมีบทบัญญัติที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการประจ าตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานคณะนั้น
ซึ่งแตกต่างกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับแก้ไขตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน  
กับคณะที่เป็นส่วนราชการ 

(3) หากมีคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว มหาวิทยาลัยควรยกเลิกคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่มีภารกิจจัดการเรียนการสอน 

(4) ปรับแก้ ข้อ 6 ดังนี้ (1) จาก “เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของคณะ” แก้ไขเป็น “เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารของคณะ” เพ่ือให้มีภารกิจครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของคณะและมหาวิทยาลัย (6) ตัดค าว่า  
“บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เพราะมีในค านิยามแล้ว และ (7) จาก “ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเกินกว่าสองหน่วยงาน” แก้ไขเป็น “ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะเกินกว่าสองหน่วยงานในมหาวิทยาลัย”  

(5) ปรับแก้ข้อ 7 จาก “ให้กรรมการตามข้อ 5(5)” แก้ไขเป็น “ให้กรรมการตามข้อ 5(4) และ (5)”  
(6) ควรพิจารณาแนวปฏิบัติของ ข้อ 9 ที่ก าหนดเพ่ิมเติมว่า “ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 

ให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้ปีงบประมาณละไม่เกินสี่ครั้ง ” จ านวนการประชุมอาจไม่เพียงพอต่อบทบาทของ
คณะกรรมการประจ าคณะในการพิจารณาหลักสูตรและการด าเนินการของคณะ 

(7) ตามหลักแล้วไม่สามารถก าหนดให้ประธานสาขาวิชาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะได้ เนื่องจากสาขาวิชาไม่ได้มีการระบุไว้ในประกาศกระทรวงของการแบ่งส่วนงานและหน่วยงานในส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

(8) ควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและการเรียงล าดับนิยามศัพท์ในข้อ 4 ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

(9) ควรปรับจ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าคณะให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. . . . .  โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของ  
สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรให้ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าสถาบัน พ.ศ.2548 เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทยีบเท่าคณะ พ.ศ. .... และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... พร้อมจัดท า
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน พ.ศ.2548 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 
พ.ศ.2564 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรปรับแก้ชื่อข้อบังคับโดยรวบเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เพ่ือให้ตรงกับเนื้อหาของข้อบังคับและการกล่าวถึงในข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 

(2) ควรก าหนดค านิยามของค าว่า “หัวหน้างาน” ให้ชัดเจน เนื่องจากบางหน่วยงานไม่มีต าแหน่ง
หัวหน้างาน 

(3) ควรปรับจ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

(4) ควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและการเรียงล าดับนิยามศัพท์ในข้อ 4 ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 

(5) ปรับแก้ ข้อ 4 เติมค าว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
(6) ปรับแก้ ข้อ 6 ดังนี้  (1) จาก “เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของหน่วยงาน” แก้ไขเป็น  

“เป็นประโยชน์ต่อการบริหารของหน่วยงาน” เพ่ือให้มีภารกิจครอบคลุมพันธกิจทุกด้านของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย (6) ตัดค าว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เพราะมีในค านิยามแล้ว และ (7) จาก “ไม่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเกินกว่าสองหน่วยงาน” แก้ไขเป็น  
“ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเกิน
กว่าสองหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

(7) ปรับแก้ ข้อ 8 (1) จาก “ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน” แก้ไขเป็น “พิจารณา
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน” และ (7) จาก “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” แก้ไขเป็น “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของหน่วยงานหรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย” รวมถึงปรับแก้รายละเอียดบางข้อความที่มีความหมายซ้ าซ้อน จึงควรปรับให้กระชับขึ้น เช่น (3) เสนอ
ความเห็นในการพัฒนาหน่วยงาน (5) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานของหน่วยงาน และ  
(6) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อ านวยการด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงาน  

(8) ที่ประชุมได้พิจารณาถึงฐานะของส านักงานอธิการบดี เนื่องจากส านักงานอธิการบดีไม่ได้มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ และไม่ได้เป็นหน่วยงานเชิงวิชาการ รวมถึงต าแหน่งผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดีเป็นการระบุ
ชื่อต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานอธิการบดีจึงไม่มี



๗ 

 

ฐานะเทียบเท่าคณะ ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีได้ และต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ 
จ านวน ต าแหน่งผู้อ านวยการกับรองผู้อ านวยการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้ ซึ่งกระทรวงการคลังระบุให้ไม่เกินสอง
ต าแหน่ง หากจะท าให้เป็นหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบต้องเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องตรงกับหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ภายในด้วย จึงมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาข้อสรุปที่ชัดเจนของกรณีส านักงานอธิการบดีแล้วน ากลับมาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

 4.4 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระ
ในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ า  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 
ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ    ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง... โดยน าผลการด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
  - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี ้

1) อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์    เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) 
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว 
เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 



๘ 

 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์กัลยา ธนาสินธ์ เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) 
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 
 

 4.5 (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตรต่างๆ  
คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 
และ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการดนตรี  
ได้เปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสาขาวิชา โดยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในระดับต่างๆ จากเดิมสังกัดสาขาวิชาศิลปศาสตร์
เป็นสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์แทน และสีครุยปริญญา โดยเปลี่ยนสีประจ าสาขาวิชาจากเดิมใช้สีแสดเป็นใช้สีเขียวเข้ม
แทน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมสาระที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าว และด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ และน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ส่งกลับมาให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขแล้ว  ในปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสาขาวิชา โดยเพ่ิมเติม
ปริญญาอีก 2 ชั้น ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ได้แก่ (1) (ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต”  
ใช้อักษรย่อ “พท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” และ (2) (ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทย
มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ“พท.ม.” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมสาระที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวแล้ว
ด าเนินการตามข้ันตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ยก (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้น และส่งมอบให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ด้านส านวนภาษาแล้วน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 
๒๕64 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) เนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนจึงควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและก ากับติดตาม และ 
ควรส ารวจหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แล้วหากยังไม่ปรากฎในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยต้องจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอไปโดยเร็ว 

(2) ตรวจสอบการจัดล าดับเลขมาตราให้ถูกต้อง ได้แก่ ในหน้า 57 มีมาตรา 3 ซ้ า ควรปรับแก้เป็น 
มาตรา 4  
 (3) ควรจัดเตรียมรูปครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และสีประจ าสาขาวิชา เพ่ือน าส่งไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 



๙ 

 

 4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะต่างๆ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) จ านวน 4 หลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕48 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
 1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ.2560 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ควรติดตามการด าเนินการรับทราบหลักสูตรของหลักสูตร ฉบับปี 2560 ทั้งหมด โดยประสาน 
ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากหากหลักสูตรยังไม่ได้รับทราบ
จะท าให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการขอรับทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

(2) ควรตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ.2562 ให้ถูกต้อง ได้แก่ หน้า 99 ข้อ 5.2 ปรับแก้ไขคุณสมบัติการเข้าศึกษา ภาษา
ที่ใช้ ควรก าหนดเหมือนเดิม คือ “จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ” และหากมี
การรับนักศึกษาจีนเพ่ิมเติมสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการเปิดสอนตามหลักสูตรเป็นภาษาจีนได้ ดังนั้น 
จึงไม่ต้องเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในข้อ 5.3 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาต้องแสดงศักยภาพอาจารย์
เพ่ิมเติมให้ตรงตามที่มาตรฐานก าหนดด้วย  
 (3) การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต ควรมีข้อมูลเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอธิบาย
ประกอบ ได้แก่ หน้า 99 ข้อ 5.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและ
การสอนซึ่งถือเป็นวิชาบรรยายควรก าหนดเป็น 3(3–0-6) เช่นเดิม เนื่องจากระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Directed Learning) ระยะเวลาที่อาจารย์สอนจึงไม่เพ่ิมข้ึนด้วย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ.2560 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 

 4.7 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร  
เพ่ือการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ขอรับ
ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นในการพัฒนาหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ตามกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มี



๑๐ 

 

ความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอเอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการจึงอาจพิจารณาปรับเพ่ิมเนื้อหาด้านการจัดการโดยปรับชื่อสาขาวิชาเป็นนวัตกรรมการจัดการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นของหลักสูตรให้ดึงดูดผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถเพ่ิมอาจารย์ด้านการจัดการ
และนิเทศศาสตร์การสื่อสารได้ด้วย 

(2) ควรเพ่ิมรายละเอียดศักยภาพอาจารย์ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือ 
เพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ  
การควบคุมวิทยานิพนธ์ 

(3) ควรปรับแก้ไขชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ  
ตัดหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานออก ไม่ต้องระบุในโครงสร้างหลักสูตรโดยจัดปฐมนิเทศเพ่ือสร้างพ้ืนฐานและความพร้อม 
ในการเรียนรายวิชา 

(4) ควรระบุจ านวนรับนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาความสามารถในการด าเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

(5) ควรปรับปรัชญาและปณิธานของหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
(6) ควรปรับเนื้อหาข้อ 4 ความสอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ในแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับแก้ไขแล้ว  
(7) ควรปรับแก้สมรรถนะที่คาดหวังของผู้เรียน ดังนี้ ข้อ 6 2) แก้ไขเป็น “มีความสามารถในการ

จัดการและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนเอง” 
(8) ควรปรับแก้ข้อ 7 อาชีพรองรับหลังส าเร็จการศึกษา ควรเพ่ิมศาสตร์สาขาวิชาเพ่ือให้เด่นชัดยิ่งขึ้น 

ได้แก่ นักวิจัยด้านการสื่อสาร นักวิจัยด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ผู้บริหารด้านการสื่อสาร และผู้จัดการทางด้าน
เทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยต้องพิจารณาจากเนื้อหาของรายวิชาบังคับรองรับด้วย 

(9) ควรเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้หลากหลายยิ่งขึ้น ได้แก่ นักการเมืองและนักปกครองท้องถิ่น 
เนื่องจากนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นได้หลากหลาย ทั้งด้าน  
การท่องเที่ยวและด้านสุขภาพ  

(10) ควรปรับชื่อรายวิชาและรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกัน ได้แก่ การระบุค าว่า 
“เพ่ือการพัฒนา” ให้ตรงกันทุกรายวิชา การระบุค าว่า “ขั้นสูง” ควรอยู่ในส่วนท้ายของชื่อรายวิชา ดังนั้นรายวิชาที่สอง 
ปรับเป็น “วิจัยส าหรับนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาขั้นสูง” รายวิชาที่สาม ปรับเป็น “การจัดการนวัตกรรม 
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา” เพ่ือให้เรียนครบตั้งแต่นโยบาย การประเมินผล และการประยุกต์ใช้ และวิชาสุดท้าย  
ปรับเป็น “สัมมนาประเด็นปัญหานวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา” เพ่ือให้มีการวิจัยเชิงลึกในเรื่องของประเด็น
ปัญหาของสังคม   

(11) ควรเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับ Digital Transformation ในรายวิชาด้วยเพ่ือปูพ้ืนให้นักศึกษาที่จะต้อง
ท าวิทยานิพนธ์เข้าใจการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการสื่อสารของผู้บริโภคเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย  

(12) หากต้องการให้มีวิชาเลือกสามารถปรับลดเหลือ 2 หน่วยกิตได้ในบางกรณี หรือพิจารณา 
ลดจ านวนหน่วยกิตบางวิชาเพ่ือเพ่ิมรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น หลักการบริหาร และนวัตกรรมการศึกษา 



๑๑ 

 

(13) ควรพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนา เนื่องจากมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยน าจุดเด่นจุดด้อยของทั้งสองหลักสูตรมาพิจารณาร่วมกันจะท าให้
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความคิดเห็นร่วมด้วย 

(14) ภาษาอังกฤษเป็นส่วนส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  จึงควรเชิญอาจารย์ปริญญาเอก
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเข้ามาร่วมด้วย  

(15) ควรปรับการใช้อังกฤษให้ถูกต้องสื่อสารได้ชัดเจนและตรงกับภาษาไทย เช่น ค าว่า “Innovative 
Development Communication” ไม่สามารถแปลความหมายได้ชัดเจน  

(16) การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่ต้องการความหลากหลาย ประเภทของหลักสูตรแบบ 1.1  
จะยากต่อการค้นคว้าและการเชิญกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาใช้ในการสอบ
วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ควรปรับแก้ประเภทของหลักสูตรแบบ 1.2 เป็นแบบ 2.1 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง
การแบ่งหัวข้อเนื้อหาของวิทยานิพนธ์เป็นหัวข้อย่อย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าหัวข้อย่อยนั้นๆไปใช้ในการตีพิมพ์แบบ
แยกส่วนได้ ซ่ึงจะท าให้หลักสูตรได้เปรียบกว่าหลักสูตรอ่ืน  

(17) ควรเพิ่มเลขรหัสของต าแหน่งวิชาการให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
(18) ควรเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับการสร้างนวัตกรรมในรายวิชา 
(19) ควรเพ่ิมรายละเอียดของเอกสาร หนังสือ หรือบทความเกี่ยวกับรายวิชาทฤษฎีนวัตกรรม 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาขั้นสูง  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 

 4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 
ที่ 2/2563 พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนา
สาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 แล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่า
บ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา  
ที่ 2/2563 พ.ศ. .... 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2564 
สรุปเรื่อง   
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 โดยในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  2) เสนอความเห็น
เกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  
4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  โดยฝ่ายเลขานุการ 
ได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 –  
พ.ศ.2564 น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม  
พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.2 การประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ 
สรุปเรื่อง  
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดให้มีการหารือ
ประชุมเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ ในวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้
เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 5.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม “ไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกัน เชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันขงจื๊อ” 
สรุปเรื่อง  
 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดกิจกรรม “ไทยจีนใช่อ่ืนไกลพ่ีน้องกัน 
เชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันขงจื๊อ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และครบรอบ 5 ปี สมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 5.4 การประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมท้องถิ่น” ประจ าปี 2563 
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมท้องถิ่น” 
ประจ าปี 2563 ด้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการรอยลาวขลุ่ยบางไส้ไก่ จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย ณ วันที่  
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 



๑๓ 

 

 5.5 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
สรุปเรื่อง  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม  
พ.ศ.2564 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่  
21 มกราคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


