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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตรกูล ผู้น าเสนอวาระ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี ผู้น าเสนอวาระ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศนี มีแก้วกุญชร ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 

 

๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา    
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต    เพียรชอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

    5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร   ท่อแก้ว 
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท    ชุนดี 
    7. นายทนง    โชติสรยุทธ์     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การเพิ่มวาระการประชุมที่ 4.6 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 และวาระการประชุมที่ 
4.7 เรื่อง ขอจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เลขานุการแจ้งว่ามีวาระ 
การประชุมเพ่ิมเติมนอกเล่ม จ านวน 2 วาระ คือ วาระที่ 4.6 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 และวาระที่ 4.7 เรื่อง  
ขอจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และภายหลังจากการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการรวมวาระเพ่ิมเติมประกอบกับ
เอกสารวาระการประชุมฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564  
ซึ่งการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการไปในช่วงที่ผ่านมา 



๓ 

 

ขณะนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครบทั้ง 3 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  
เสรีรัตน์  ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา และศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การจัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านโรงพยาบาลศิริราช 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสรรวัคซีนโควิด – 19 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะที่ 1 จ านวน 750 โดส โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณาจารย์และบุคลากรรับวัคซีน ณ โรงพยาบาล  
ศิริราช ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และในระยะที่ 2 เป็นการฉีดวัคซีนให้นักศึกษาทุกคน ซึ่งอยู่
ระหว่างรอการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 ผลการรับสมัครนักศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 3 รอบ ปัจจุบัน 
มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 2,509 คน และก าลังด าเนินการรับนักศึกษา รอบที่ 4 รับตรง ซึ่งมีนักศึกษา
ผ่านการคัดเลือก จ านวน 362 คน คาดว่าในปีการศึกษา 2564 จะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเรียน ประมาณ 2 ,600 – 
2,800 คน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้า 5 วาระท่ี 1.3 บรรทัดที่ 1 แก้ไขโดยแยกวาระการประชุมที่ 3.1 และวาระการประชุมที่ 4.7  
เป็นสองหัวข้อ 
  - หน้า 10 วาระท่ี 4.4 บรรทัดที่ 7 และบรรทัดที่ 18 แก้ไขจาก “2559” เป็น “2560”  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จ านวน 2  ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 



๔ 

 

 อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) โดยมีผลงานทาง
วิชาการ คือ 1.งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. หน้า 109-117. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 
75 ผลการประเมินผ่านในระดับดี  ในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ 2. งานวิจัย เรื่อง Development the Green IT 
Evaluation System Using Mobile Application by Optimizing the Value for Higher Education in Bangkok 
เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“International Conference 2nd ITECH 2018 Innovation and Technology Development for Sustainable 
Economy”, 29 June 2018, Siam Technology College Bangkok, p. 27-32. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80  
ผลการประเมินผ่านการประเมินในระดับดี  ในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2564 
 อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134) ) โดยมีผลงานทางวิชาการ 
คือ 1.งานวิจัย เรื่อง  Adsorption of Methylene blue onto cajeput tree bark : Isotherm and Kinetic Studies
การเผยแพร่ : Journal : Science and Technology, 29(1), p.86-99. (TCI กลุ่มที่ 1) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 
80 ผลการประเมินผ่านการประเมินในระดับดี ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 2. งานวิจัย เรื่อง สมดุลและจลนศาสตร์ 
การดูดซึมสีดิสเพิร์สบลู 56 โดยใช้เส้นใยปอกระเจาฝักกลม (Equilibrium and Kinetics Adsorption of Disperse Blue 
56 on White Jute Fiber) เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564) 
หน้า 852-868. (TCI กลุ่มที่ 1) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับดี ในเกณฑ์
การตัดสินเสียงข้างมาก ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่  
19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
เสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 แล้วจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 และแต่งตั้งอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  
สุขเพรยีบพร้อม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 

 
   



๕ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. อาจารย์นิธิวดี พะเทพ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) ตั้งแตว่ันที่ 20 มกราคม 2564  

2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิง
ฟิสิกส์ (0134) ตั้งแตว่ันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
 

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจั ดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ในการนี้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงดังกล่าว ด าเนินการให้สอดคล้องตามความ 
ในข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ระบุไว้ว่า ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับ 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล  
การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 4/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับตามที่ประชุมดังกล่าวแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ปรับแก้ไขค าว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  
 (2) ควรเพ่ิมรายชื่อประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ เพ่ือให้มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการ 
 (3) เนื่องด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาจึงควรปรับลดจ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย ให้เหลือจ านวน 5 – 6 คน เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีก 2 คณะ ได้แก่  อนุกรรมการจัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือการแบ่งกลุ่ม เพ่ือกรอกข้อมูลลงไปในระบบ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ  
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับระบบงบประมาณทั้งหมด และอนุกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหรือการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและคณบดีเป็นกรรมการ 
 (4) การจัดกลุ่มไม่ควรให้เน้นเฉพาะกลุ่มที่สามเท่านั้น แต่ควรระบุงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอ่ืนด้วย
เพ่ือให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม ได้แก่ งานวิจัย  
 (5) คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาของวุฒิสภามีการประชุมหารือโดยมีความเห็นจาก
มหาวิทยาลัยใหญ่ว่าการจัดกลุ่มนี้อาจไม่เหมาะสม เพราะท าให้เกิดความอึดอัดในเรื่องของการแบ่งกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง



๖ 

 

มหาวิทยาลัยใหญ่ที่มีหลายคณะ แต่ละคณะมีบทบาทที่แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มจะท าให้คณะอ่ืนมีปัญหา  
ในการด าเนินงาน ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาของวุฒิสภาจึงมีมติให้ท าความเห็นเสนอกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ทบทวนค าสั่งดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิทิต  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 4.3 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษา 
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 659 คน และมีผู้เรียนครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาเรียนแต่มีปัญหาการเงินและ
ได้มาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คน จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
รวมจ านวน 664 คน 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูล เหตุผล และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 659 คน และมีผู้เรียนครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาเรียน แต่มีปัญหาการเงินและได้มาช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คน รวมจ านวน 664 คน  
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
659 คน และผู้เรียนครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาเรียน แต่มีปัญหาการเงินและได้มาช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คน รวมจ านวน 664 คน 
 

4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เสนอรายละเอียด 
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.08) จ านวน  6 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ



๗ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕58 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร และมีข้อเสนอแนะให้
ปรับแก้ไขรายละเอียดตารางสรุป หน้า 47 โดยแก้ไขตารางรายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 
“เปลี่ยนเป็น” ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 จาก “นายประมูล อรุณจรัส” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมูล อรุณจรัส” 
ล าดับที่ 2 จาก “น.ส.จริยาภรณ์ เจริญชีพ” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาภรณ์ เจริญชีพ”  
ล าดับที่ 2 จาก “น.ส.ภาวิณี บุนนาค” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี บุนนาค”   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

 4.5 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยน าเสนอประเด็นส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าวก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ข้อ 6 สมรรถนะที่คาดหวังของผู้เรียน ควรประกอบด้วยสมรรถนะด้านผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน
และสัมพันธ์กับรายวิชาบังคับ  

(2) ข้อ 7 อาชีพรองรับหลังส าเร็จการศึกษา ไม่สามารถระบุว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  เพราะเป็น
วิชาชีพและหลักสูตรไม่มีวิชาบังคับเก่ียวกับการศึกษา  

(3) ควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรให้หมวดวิชาบั งคับ 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และไม่จ าเป็นต้องมีวิชาละ 3 หน่วยกิตทุกรายวิชา หมวดวิชาเลือกไม่เกิน 3 หน่วยกิต หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่ควรเกิน 1 รายวิชา หรือ 3 หน่วยกิต โดยต้องเป็นวิชาที่  
บ่มเพาะพ้ืนฐานจริง เช่น หลักการธุรกิจสมัยใหม่ เป็นต้น 



๘ 

 

(4) ควรปรับชื่อรายวิชาและเนื้อหาสาระรายวิชาให้มีความโดดเด่นทางด้านบริหารธุรกิจ  
มีความน่าสนใจและทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์ประเทศชาติ ดังนี้ 

- หมวดวิชาบังคับควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ อาทิ นวัตกรรมสมัยใหม่  
กลยุทธ์การตลาด การจัดการลูกค้าสมัยใหม่ และการจัดการองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการบริหารธุรกิจตาม
แนวนโยบาย "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road) ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 

- รายวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรมขั้นสูง ค าอธิบายรายวิชายังไม่สื่ อถึงนวัตกรรมขั้นสูงที่
ชัดเจนหรือการจัดการธุรกิจที่น่าสนใจ 

- รายวิชาการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชาสัมมนาวิจัยทางธุรกิจ ค าอธิบายรายวิชาไม่มี
เนื้อหาสาระที่ตรงกับดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ เพราะสองวิชานี้เป็นกระบวนการ ไม่ควรก าหนดถึง 6 หน่วยกิต  

- รายวิชาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่ควรอยู่ในหมวดวิชาบังคับ เนื่องจากดุษฎีนิพนธ์เป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสอนนักศึกษาโดยตรง 

(5) ควรปรับปณิธานของหลักสูตรและอาชีพรองรับหลังส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน  
(6) ควรปรับการเขียนความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนให้สะท้อนถึงความแตกต่าง

ของเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นนวัตกรรมใหม่ของการสร้างองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างไร  
(7) การก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา หมายความว่าต้องเรียน  

4 ปีการศึกษาข้ึนไป เป็นจุดอ่อนของหลักสูตรหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 
(8) ควรศึกษาค าจ ากัดความของหลักสูตรนานาชาติให้ชัดเจน เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติ

หมายความถึงหลักสูตรซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิด ถ้าเป็นนักศึกษา
ไทยทั้งหมดควรปรับเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

(9) ควรทบทวนการก าหนดเนื้อหารายวิชาด้านการจัดการธุรกิจ เนื่องจากความหมายของค าว่า
บริหารธุรกิจ (Business Administration) กับการจัดการธุรกิจ (Business Management) แตกต่างกัน เพราะ 
การจัดการธุรกิจมีความหมายกว้างกว่าบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุ รกิจจึงควรศึกษาเฉพาะเจาะจงในด้าน
บริหารธุรกิจ  

(10) ควรเพ่ิมศักยภาพอาจารย์เพ่ือให้สามารถอ่านดุษฎีนิพนธ์ได้ และดึงผู้มีประสบการณ์จากภาค
การท างานมาร่วมจะท าให้หลักสูตรมีความพร้อมยิ่งขึ้น  

(11) นักศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอกับการเรียนหลักสูตรนานาชาติ จึงอาจเป็นปัญหา
ในการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

(12) กระบวนการเรียนรู้ยังไม่เด่นชัดว่าจะเน้นแบบเน้นเรียนในห้องเรียนเป็นหลักหรือเน้นการวิจัย
เป็นหลัก 

(13) หลักสูตรไม่จ าเป็นต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่อาจท าเป็นรูปแบบอ่ืน เช่น Project Based โดยให้
นักศึกษาเสนอหัวข้อเมื่อสมัครเข้าศึกษา เพื่อให้ทราบความสนใจและสามารถจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนได ้ 

(14) ควรศึกษาความโดดเด่นจากหลักสูตรของต่างประเทศมาปรับใช้กับหลักสูตร 
(15) หมวดวิชาเลือกควรมีรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ การตลาด การเงิน และกฎหมายการค้า 
(16) ตรวจสอบรายละเอียดของคุณวุฒิอาจารย์ให้ถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบชื่อสถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษาของอาจารย์ในล าดับ 8 และล าดับที่ 11 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๙ 

 

 4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าหนังสือขอต่อเวลาราชการของราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2564 ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ต่อไป 
 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 แล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี  
พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

1. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  รองประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการและเลขานุการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4.7 ขอจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
สรุปเรื่อง 
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกระทรวงการคลังก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
17 สิงหาคม 2519 ก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัด  
ทุกจังหวัดมีต าแหน่งอัตราก าลังเพ่ือท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและของจังหวัด โดยให้มีสายบัง คับ
บัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี รวมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ก าหนด
สายงาน ระดับต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลังของผู้ตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับแต่ละส่วนของราชการและจังหวัด 
พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 



๑๐ 

 

  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2562 มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการโดยถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว กอปรกับเพ่ือให้นักตรวจสอบภายในมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มหาวิทยาลัยฯ จึงน า
เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
มอบหมายให้ นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล และ ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง (ร่าง) โครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 
พ.ศ.2564 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 สิงหาคม 2519 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่ง 
ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

มติที่ประชุม  1. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
  2. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา 
(บุนนาค) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


