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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                     ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ

    

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก ผู้นำเสนอวาระ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี ผู้นำเสนอวาระ 
4. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
7. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓0 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 

สรุปเรื่อง 
  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขออนุญาตแจ้งที ่ประชุมให้ทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยจะเริ่มจัดการเรยีน
การสอนรูปแบบปกติในชั้นเรียน ณ สถานที่ตั ้งของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียน  
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยในช่วงนี้เป็นช่วงการรับรายงานตัวนักศึกษารอบสุดท้าย รวมจำนวนนักศึกษาใหม่
ทั้งหมด ประมาณ 2,500 คน และเริ่มจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาทิ  
การปฐมนิเทศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การสอนเสริมความรู้ก่อนเรียนในห้องเรียน รวมทั้งการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล  
1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว  
ให้ประเทศ (U2T ระยะที่ 2 : U2T for BCG) มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว  
เพิ่มพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 85 ตำบล โดยมีเวลาดำเนินงาน 3 เดือน ในการนำคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
โครงการ U2T ตำบลละ 10 คน ไปร่วมสร้างและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นทั้งการดำเนินการต่อเนื่องจาก
โครงการเดิมและการริเริ่มโครงการใหม่  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยไมม่ีการแก้ไข 
    

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จำนวน 4 ราย เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 



๓ 
 

 1) อาจารย์ศราวุฒิ สมัญญา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา(6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา(650141) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณ
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และหนังสือ 1 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับดี
โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย  เรื ่อง การวิเคราะห์ทักษะชีวิตและวิชาชีพครูของนักศึกษาครูที่มาจาก 
พหุวัฒนธรรม เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ปีที ่ 14 ฉบับที ่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 85-97. (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี 
2. หนังสือ เรื่อง การเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคมไทย เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด  
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564, จำนวน  500  เล่ม,  146 หน้า มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับ
ดีมาก ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4)  
เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทาง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 2) ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณ
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับดี  โดยมีผลงานทาง
วิชาการคือ 1.งานวิจัย  เรื่อง ผลของอาหารเสริมผึ้งผสมโพรไบโอติกส์ต่อการสร้างสเปิร์มของผึ้งพันธุ์ เผยแพร่ใน 
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) หน้า 45-54. (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วม
ในผลงาน ร้อยละ 60 มีผลการประเมินระดับดี 2. งานวิจัย เรื่อง ผลของอาหารเสริมผสมโพรไบโอติกส์ต่อจำนวน
ประชากรผึ้งพันธุ์ เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) หน้า 1796-
1812. (TCI กลุ่ม 1) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 60 มีผลการประเมินระดับดี 3. งานวิจัย  เรื่อง การยับยั้งเชื้อรา 
Phytophthora parasitica ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ที่แยกได้จากดินในเขตพื้นที่ ตำบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) หน้า 52-64. (TCI กลุ่ม 2)
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 25 มีผลการประเมินระดับดี 4. งานวิจัย  เรื่อง การคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ 
ที่มีศักยภาพในการควบคุม ฟิวซาเรียมโซลานาย เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 43-54. (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วม
ในผลงาน ร้อยละ 25 มีผลการประเมินระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื ่อให้ความเห็นและนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็น
วันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 3) อาจารย์ ดร.วนิดา ชื่นชัน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1. งานวิจัย เรื่อง 
ผลของสารสกัดจากชาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์
ลาดกระบัง ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 38-49. (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 
60 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2. งานวิจัย  เรื่อง การยับยั้งเชื้อรา Phytophthora parasitica ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์
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ที่แยกได้จากดินในเขตพื้นที่ ตำบลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 28 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) หน้า 52-64.  (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 60 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 3. งานวิจัยเรื่องการคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุม ฟิวซาเรียมโซลานาย 
เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่3 ฉบับที่ 1 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 43-54 (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 60 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับด ี4. งานวิจัย  เรื่อง การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์อินเวอร์เตสในบ่อดักไขมันของโรงอาหาร เผยแพร่ใน วารสาร
ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที ่ 14 ฉบับที ่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557) หน้า 53-61. (TCI กลุ ่ม 2) มีส่วนร่วม 
ในผลงาน ร้อยละ 70 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื ่อให้ความเห็นและนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็น
วันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 4) กรณีไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ในประกาศ กพ.อ. ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการ
และคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 1 เรื่องและตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงาน
ทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย  เรื่อง Relationship Marketing and Perception Service Quality Model of Business 
Operator of Homestays in Samut Sakhon Province of Thailand. เผยแพร่ใน Revista Argentina De Clinica 
Psicolo'gica, 9 (5) , 966-976. doi:10.24205/03276716.2020.1093 มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินระดับพอใช้ 2. หนังสือ เรื ่อง SALES MANAGEMET FOR ENTREPRENEURS. เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์  
โดยโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 , 209 หน้า มีส่วนร่วมในผลงาน  
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับพอใช้ ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาไมอ่นุมัติแต่งตั้งเนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. ฯ 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
นำเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 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 3 ราย ไม่อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  
1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   
 



๕ 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ศราวุฒิ  สมัญญา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 

อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา (650141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
1.2 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 

(0141) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 
1.3 อาจารย์ ดร.วนิดา  ชื่นชัน  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 
2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ของประกาศ ก.พ.อ. คือ อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี 
 

4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
  งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564  
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.
2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว และมอบหมายนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการ 
กองบริหารงานบุคคล ดำเนินการปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565  
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอ 
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 สภาวิชาการได้มีมติ
เห็นชอบโดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุม ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) พิจารณาปรับรายละเอียดของข้อบังคับให้ถ ูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  

(2) ปรับข้อ 7 ให้สอดคล้องประกาศ ก.พ.อ. โดยใช้คำว่า “หลักเกณฑ์ วิธ ีพิจารณาแต่งตั้ง  
การทบทวนผลการพิจารณา และการลงโทษ” แทน  

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อ 16 (5) เนื่องจากในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่ได้ระบุไว้ชัดเจน  
ในกรณีการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านที่ได้ผลงานครบได้รับ การตีพิมพ์
เผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน  

(4) ควรมีกระบวนการแจ้งสิทธิและหน้าที่ในการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แก่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการกรณีที่ผลงานการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กำหนด โดยต้องระบุรายละเอียด ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนด้วย 

 



๖ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.3 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัย
จึงได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 1217/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ภายใต้
สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕65 โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำ
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ 
 1. การเสนอชื่อ/การสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและ
ผู้สมัครสามารถเสนอชื่อและสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ/ผู้สมัครจำนวน 3 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  (การเสนอชื่อ) 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์  นารีน้อย (การเสนอชื่อ) 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์  อัศวรัชต์โภคิน (การเสนอชื่อ)   
 2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/การสมัคร มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนทั้ง 3 ราย 
 3. การนำเสนอวิสัยทัศน์และดำเนินการพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น ด้านวิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพฯ 
โดยในขั้นตอนนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ 
จำนวน 2 คน จึงเหลือผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ 1 คน ผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงนำรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ราย เข้านำเสนอ
วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และการตอบคำถามต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี บัณฑิต

วิทยาลัย และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย  
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2569 
 



๗ 
 

 4.4 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที ่เรียนครบตามหลักสูตร ประจำภาคเรียนที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
รวมจำนวน 480 คน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา  
 ที ่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวน 480 คน จำแนกเป็น อนุมัติปริญญา ภาคเรียนที่ 1/2564 
จำนวน 439 คน อนุมัติปริญญา ภาคฤดูร้อน จำนวน 4 คน รวม 443 คน และอนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จำนวน 37 คน  
 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวน 480 คน 
 

 4.5 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและ
กัญชาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยนำเสนอประเด็นสำคัญในการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่)  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดทำข้อมูลตาม
ประเด็นสำคัญในการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรต่อ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรพัฒนาจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นเพ่ือดึงดูดความสนใจผู้เรียน อาทิ 
เน้นจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเพื่อให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็นการเรียนวิชาการ
ครึ่งวัน อีกครึ่งวันเป็นการเรียนปฏิบัติ เน้นประเภทสมุนไพรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พิจารณาแนวโน้มความสนใจของสังคม  
ในปัจจุบัน ได้แก่ สุขภาพ ความงาม อาหาร และโภชนาการ โดยสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ การเป็นผู้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกัญชา  

(2) ควรมีการศึกษาข้อมูลผลการวิจัยหรือผลสำรวจความต้องการในการปลูกพืชสมุนไพรและกัญชา 
เพื่อนำไปต่อยอด สร้างนวัตกรรม แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้เชิงขั้นตอนที่สามารถสร้าง
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  

(3) หลักสูตรควรเน้นการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและกัญชาเพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรมและอาหารเครื่องดื่มเป็นหลัก ให้ความรู้การปลูกแบบสมาร์ทฟาร์มและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

(4) ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรให้สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทันตอบสนองความต้องการของประเทศ 
และพิจารณากระบวนการจัดทำหลักสูตรให้อยู่ภายในระยะเวลาก่อนการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ตามกฎกระทรวงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  



๘ 
 

(5) ควรจัดกลุ่มรายวิชาที่สามารถเรียนเป็นหลักสูตรระยะสั้น 45 ชั่วโมงขึ้นไป จัดทำเป็ นหลักสูตร
อบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพ่ือพัฒนาอาชีพ รวมถึงเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย 

(6) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปัญหาขาดแคลนผู ้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์ จึงควรพิจารณา
กระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่กำหนดเนื้อหาวิชาที่เข้มข้นไปทางวิทยาศาสตร์เคมี  
ทำให้หาผู้เรียนได้ยาก 

(7) ควรพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะความรู้ด้านสมุนไพรที่เป็นยา
สามารถสร้างวิชาชีพได้ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร 

(8) ควรปรับจำนวนรายวิชาในแต่ละศาสตร์ให้มีความเหมาะสม อาทิ ด้านการสกัด ด้านการแปรรูป 
และด้านธุรกิจ  

(9) ตรวจสอบการใช้คำในรายละเอียดของรายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือกให้ตรงกับ  
ชื่อหลักสูตร 

(10) ควรปรับเนื้อหาของกลุ่มวิชาเอกให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน 
รายวิชาเคมีอินทรีย์ประยุกต์ รายวิชาจุลชีววิทยา รายวิชาชีวสถิติ โดยอาจเพิ่มเติมหรือปรับชื่อและเนื้อหาเป็นรายวิชา
เคมีพื้นฐานสำหรับสมุนไพรและกัญชา เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์มีความสำคัญเนื่องจากการให้ยาต้องสามารถวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและ
ประสบการณ ์

(11) ควรปรับเพิ่มเนื้อหารายวิชาให้เกี ่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เนื่องจากหลักสูตรเน้นการ  
แปรรูปต้องพิจารณาความต่อเนื่องถึงการขายด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งขึ้น  

  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 สรุปข้อเสนอแนะการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565  
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปข้อเสนอแนะการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 
 

 5.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 
2565 
สรุปเรื่อง 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนัก เรียนเข้าใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงได้นำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 
2565 จำนวน 1,278 คน 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕65  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


