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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
---------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                     กรรมการ 
๒. ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๘.  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. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. รองศาสตราจารย์พีระพงษ ์ กุลพิศาล ผู้นำเสนอวาระ 
3. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 



๒ 
 

5. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
6. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓0 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตน
ในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุม ดังนี้   
     1. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
     2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
     8. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
     9. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     10. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     11. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
     12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
     13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     14. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล    
     17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 3/๒๕65  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยไมม่ีการแก้ไข  
   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) และการขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุม
คราวที่ผ่านมาได้มีมติเลื่อนการพิจารณาวาระที่ 4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และวาระที่ 4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยได้นำเข้าท่ีประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2565 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 2 หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง 
ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย                                                                                
  การดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
1/2564 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 ได้จัดประชุมเพื่อดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทำ
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรพิจารณาปรับรายละเอียดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่ที่กำหนดในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว เพื่อสภามหาวิทยาลัย
สามารถให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ได้ ดังนี้  

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที ่มีการดำเนินงานเพื ่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องดำเนินการตามเงื่อนไข โดยมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดเป้าหมายดำเนินการในข้อที่ 1 การขจัดความยากจน ข้อที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคน ข้อที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ข้อที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และข้อที่ 17 
สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และต้องมีการกำหนดวิธีการประเมินโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวตอบ
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คำถาม ซึ่งควรกำหนดกรอบของงานวิจัยให้สอดคล้องกับท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

- การกำหนดเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืนที่ได้
นำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอว.) ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบายของ
รัชกาลที่ 10 เรื่องการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (U2T) ทั้งนี้จะส่งผลกระทบกับการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2566 – 2567  

- การพัฒนามาตรฐานของอุดมศึกษา ได้มีการออกกฎกระทรวงใหม่ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กันยายน 2565 มีการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับ
การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว จึงควรพิจารณาปรับ
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงใหม่ทั้ง 5 ฉบับและ
ประกาศกระทรวงที่จะตามมา  

- พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ว ันที ่ 1 มิถุนายน 2565  
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดทำข้อบังคับเพื่อดำเนินการให้มีผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระมัดระวังในการ
นำเสนอข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลภายนอก 

(2) ควรทบทวนการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรที่มี
ความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  
ในปัจจุบันได้เปิดตามความจำเป็นของความต้องการของตลาดและสังคม และเป็นความจำเป็นของมหาวิทยาลัย เพราะ
มีอาจารย์และศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้ แต่ในบางหลักสูตรที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากไม่มี
นักศึกษา จึงมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อหลักสูตรที่มี
ความจำเป็นและต้องการข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้สามารถนำไปดำเนินการต่อไปได้ อาทิ หลักสูตรที่เปิดแล้วไม่มีนักศึกษาจากทุกคณะ  

(3) ควรเน้นประเด็นการติดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 
ที่ส่งผลกระทบถึงความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือให้
เห็นการดำเนินการที่ชัดเจน ทราบปัญหาที่ต้องแก้ไข และสามารถเร่งรัดหน่วยงานปรับแผนดำเนินการให้ทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมได้ อาทิ การ Upskill และ Reskill พัฒนาบุคลากรในตลาดแรงงาน การประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิมจำนวนนักศึกษา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 4.2 การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จำนวน 2  ราย เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 1) อาจารย์สถิตย์ พันวิไล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ



๕ 
 

คุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย  
เรื่อง Aqueous Extracts of Thai Medicinal Plants Possess anti-HIV-1 Activity. เผยแพร่ใน Journal of Herbs, 
Spices & Medicinal Plants, 27(1) (2021), pp. 1-10. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 50 มีผลการประเมินระดับ 
ดีมาก 2. งานวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ต้านไวรัสเอชไอวี 1 ของสารสกัดชั้นน้ำของพืชสมุนไพรและพืชถิ่นเดียวในอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี. เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 29(5), (กันยายน-
ตุลาคม 2564), หน้า 766-778. (TCI กลุ่มที่ 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 50 มีผลการประเมินระดับดี ผลการ
ประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควร
นำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 2) อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน  อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการ
และคุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร. เผยแพร่ใน 
วารสารสมาคมนักวิจัย, 26(1) (มกราคม-มีนาคม 2564), หน้า 139-153. (TCI กลุ่มที่ 2) มีส่วนร่วมในผลงาน 
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับพอใช้ 2. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการและการรับรู้
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีคลังสินค้าอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย. เผยแพร่ในวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 6(1) (มกราคม-มิถุนายน 
2564), หน้า 21-36. (TCI กลุ่มที่ 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับพอใช้ ผลการประเมิน 
ในภาพรวมสรุปได้ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่อนุมัติแต่งตั้ง
เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. ฯ 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 
มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
นำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565   
    

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) 

ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และไม่อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 
1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   



๖ 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์สถิตย์  
พันวิไล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(2102) ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

2. ไม่อนุมัติแต่งตั ้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์สรสินธุ ์ ฉายสินสอน  
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1)               
 

 4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08)  จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาปรับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2562 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหการปรึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 
ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ. 2562 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการใหการปรึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562  
 

 4.4 การให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยสาขาวิชาเคมี (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กำลังพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหม  
แตเนื ่องจากหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)  ฉบับป พ.ศ. 2562 และ 
ไดดำเนินการแกไขมาโดยตลอด ซึ่งหลักสูตรไดผานการรับทราบจาก สป.อว. เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
จึงไมสามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมอีกครั้งไดทันเวลา ในการเปดรับนักศึกษา ปการศึกษา 2565 โดยทาง
หลักสูตรมีจำนวนรับนักศึกษาเขายอนหลัง 3 ป ดังนี้ ปการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน ปการศึกษา 2563 จำนวน 
6 คน และปการศึกษา 2564 จำนวน 3 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) จึงของดรับนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2565 และเสนอการให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้งดรับนักศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
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 4.5 การให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส์ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส์ (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กำลังพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และเปดรับสมัครในปการศึกษา 2566 โดยทาง
หลักสูตรมีจำนวนรับนักศึกษาเขายอนหลัง 3 ป ดังนี้ ปการศึกษา 2562 จำนวน 11 คน ปการศึกษา 2563 จำนวน 
3 คน และปการศึกษา 2564 จำนวน 8 คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส์ (ค.บ.) จึงของดรับนักศึกษา
ในปการศึกษา 2565 และนำเสนอการให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้งดรับนักศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส์ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ 
และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที ่21 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรพิจารณาปรับรายละเอียดของหลักสูตรและการนำเสนอเป็นหลักสูตรใหม่ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาจากศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรับเนื้อหาของหลักสูตร  
ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการประกอบวิชาชีพด้านศิลปศึกษา รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดปรัชญาของหลักสูตร รวมถึง
การใช้คำให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการเป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  

(2) ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกในสาขาศิลปศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชาศิลปศึกษา  

(3) การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางศิลปศึกษา 
และ 2.กลุ่มผู้ที ่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ศิลปศึกษา และมีผลงาน/ประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับงานศิลปะ 
หลักสูตรอาจเพิ่มแผน ก พิเศษ โดยมีรายวิชาด้านครุศาสตร์ให้สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ โดยศึกษาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่ใกล้เคียงกัน  

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำว่า 
“วิทยาการ” ใช้ภาษาอังกฤษคำว่า “Methodology” ซึ่งความหมายไม่สอดคล้องกัน อาจปรับเป็นคำว่า “วิทยวิธี” 
แทน  
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(5) ตรวจสอบความถูกต้องของการพิสูจน์อักษรในหน้า 104 การสะกดคำ อาทิ คำว่า “รับเข้า”  
“ปีการศึกษา” “ไม่มีผู้สมัคร”  

(6) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
- ข้อ 1.3.1 ปรับเป็น “มีคุณธรรมและจริยธรรมส่วนตนในเชิงวิชาการและวิชาชีพศิลปศึกษา”  
- ข้อ 1.3.2 ปรับเป็น “มีความรู ้ด ้านศิลปศึกษาและกระบวนการสอนศิลปศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ” 
- ข้อ 1.3.3 ปรับเป็น “มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถให้เหตุผล วิพากษ์และ

สร้างสรรค์ความรู้ทางศิลปศึกษาด้วยวิธีการศึกษาหรือวิจัยได้อย่างเหมาะสม” 
- ข้อ 1.3.4 ปรับเป็น “มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นเป็นผู้นำหรือผู้ตามในการทำงานกลุ่ม มีความ

รับผิดชอบในงานส่วนตนและส่วนรวม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองได้”  
- ข้อ 1.3.5 ปรับเป็น “มีทักษะเชิงตัวเลข สื่อสารได้เหมาะสมทั้งการพูดและการเขียน สามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา สร้างสรรค์และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง” 
- ข้อ 1.3.6 เนื ่องจากเป็นระดับปริญญาโท ควรรวมกับข้อ 1.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา  

โดยปรับแก้เป็น “สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาได้อย่างถูกต้อง” 
(7) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ อาทิ มีความเป็นลูกสุริยะ และกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษา  
มีความรู ้มากขึ ้น โดยระบุชื ่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กิจกรรมชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่ 
เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผลให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตาม
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ 
  (8) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1 ปรับเป็น “มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน 
สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง” ข้อ 2 ปรับเป็น “มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบของสถาบัน” ข้อ 3 ปรับเป็น 
“ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพศิลปศึกษา” และควรนำ ข้อ 4  ไปรวมกับกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

- ด้านความรู้ ตัดคำว่าศิลปกรรมออกทั้งหมด ข้อ 3 ปรับเป็น “มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ 
ทางศิลปศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม” และข้อ 4 ปรับเป็น “สามารถติดตามความรู้ทางศิลปศึกษาได้ถูกต้อง” 

- ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 2 ควรตัดวลี "อย่างผู้มีความรู้" ออก ข้อ 3 ปรับเป็น “สามารถ
เชื่อมโยงศาสตร์ด้านศิลปะและวิธีการสอนได้” ข้อ 4 ปรับเป็น “สามารถพัฒนาศาสตร์ศิลปศึกษาด้วยกระบวนการ
ศึกษาหรือการวิจัยได้” และควรตัดเนื้อหาในข้อ 5 ออก เพราะมีความซ้ำซ้อนกับข้อ 3 ข้อ 4 และมาตรฐานที่ 5 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ควรตัดเนื้อหาในข้อ 1 และข้อ 5 
ออก เนื่องจากไม่ตรงกับมาตรฐานนี้ ข้อ 2 ปรับเป็น “สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ได้ถูกต้อง” ข้อ 3 
ปรับเป็น “มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม” และเพิ่มผลการเรียนรู้ว่า “สามารถรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  
งานส่วนตน และส่วนรวม” 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตัด ข้อ 1 ออก เนื่องจาก
ไม่ตรงตามมาตรฐาน ปรับรวมข้อ 2 กับ ข้อ 3 เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกันในด้านการสื่อสาร และเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้
ให้มีรายละเอียดด้านทักษะเชิงตัวเลข 

(9) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ



๙ 
 

รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน  

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี เพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0508/ท 760 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
และ ที่ นร 0508/ท 1368 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0508/ว 101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ นร 0508/ว 3447 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี เพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕65  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


