การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 12/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕60
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์อู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- 2563 และแผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์) ของนางสาวพรวิภา
เสือสมิง และนางอาภาพร รับขวัญ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
สรุปสาระสาคัญการตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
การได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
คาสั่งลงโทษทางวินัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 11/๒๕60
เมื่ อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ความเป็นมา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจน
วิธี ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มี อ านาจและหน้ าที่ ในการตรวจสอบ ติ ด ตาม
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
การดาเนินการ
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานฯ ก าหนดให้ มี การติ ดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ นผลงานเป็น รายปี งบประมาณ ซึ่ง บั ดนี้ สิ้นปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วั น พฤหั สบดี ที่ 21 ธั น วาคม พ.ศ.2560 รายละเอี ยดอยู่ ในเอกสารรายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
4.2 (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 – 2563 และแผนการใช้งประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ความเป็นมา
1. ศูนย์ การศึก ษาอู่ ทองทวารวดี จัดประชุม บุค ลากรศู นย์ก ารศึกษาอู่ท องทวารวดี ครั้ง ที่
13/2560 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องการปรับแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2560
วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2560 ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ ผลการด าเนิ น งานโครงการที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้จัดทารายละเอียดการปรับ
แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ ขออนุ มั ติ ง บประมาณจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้จัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 และแผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เข้ า น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่
21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มัติ (ร่ าง) แผนกลยุ ท ธ์เพื่ อการพั ฒ นาศูน ย์ การศึ ก ษาอู่ท องทวารวดี ปีง บประมาณ
พ.ศ.2561 – 2563 และแผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บรรณารั กษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ าวได้ ผ่ า น
การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร ผ่ า นคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี
และรองคณบดี ฝ่ายวิ ชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่ อวั นที่ 24 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งที่ ประชุ ม
ดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯก่อนนาเสนอ
สภาวิชาการเพื่ อพิ จารณา ในคราวประชุ มครั้งที่ 11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ที่ ป ระชุ มมี ม ติ
เห็ นชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอี ยดตามข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม แล้ว น าเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
11/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึ ง ขอน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2560 วั น ที่ 21 ธั น วาคม พ.ศ.2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เสนอขอความเห็ นชอบหลั กสู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ของนางสาวพรวิภา เสือสมิง และนางอาภาพร รับขวัญ
ความเป็นมา
1. นางสาวพรวิภ า เสือสมิง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา สั งกัดคณะครุศ าสตร์
และนางอาภาพร รับขวัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ขอเข้ารับ การประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ของงานตามตั วชี้วัดของตาแหน่ง ที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะแต่ง ตั้ง และสมรรถนะทางการบริหารตาแหน่ง ประเภท
ผู้บริห าร ระดั บผู้ อานวยการกองหรือเที ยบเท่ า เพื่ อไปด ารงต าแหน่ง หั วหน้ าสานั กงานคณบดีค ณะครุศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะกรรมการประเมินเพื่ อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบกับผลการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะแต่ง ตั้ง และสมรรถนะทางการบริหารตาแหน่ง ประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า และรับทราบผลการประเมินตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
(ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแบบ ป.มบส.1 ย้อนหลัง 4 รอบ การประเมินฯ) ซึ่งรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว
เกินร้อยละ 70 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
3. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นสาหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เห็นชอบและให้นาเรื่อง
ผลการประเมิน ฯเพื่อ กาหนดตาแหน่ งหั วหน้ าสานั กงานคณบดี คณะครุศ าสตร์ ของนางสาวพรวิภ า เสือ สมิ ง
และต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ของนางอ าภาพร รั บ ขวั ญ
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่ จาเป็ น สาหรับต าแหน่ ง ที่จ ะแต่ งตั้ ง และสมรรถนะ
ทางการบริหารตาแหน่ งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเที ยบเท่า ของนางสาวพรวิภา เสือสมิ ง
และนางอาภาพร รับขวัญ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทายาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่
21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติการกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นของนางสาวพรวิภา เสือสมิง และนางอาภาพร รับขวัญ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
1. ตามคาสั่งสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2557 เรื่อง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการส่ง เสริม
กิจการมหาวิทยาลัยหมดวาระลงในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้าย ระบุว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ 5 (2) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว”
3. ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
ส่ ง เสริม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2560 ข้ อ 7 ระบุ ว่า “การได้ ม าซึ่ ง ประธานกรรมการตามข้ อ 5 (1)
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา
(2) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(3) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาเลือกกันเอง จานวน
สองคน
(4) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จานวนสองคน
ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการสรรหาตาม (2) เป็นเลขานุการ”
การดาเนินการ
อาศัยอานาจตามพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบ
มาตรา 18(14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่ งตั้ง คณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) พิจารณา และแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1-3/2560 และเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ปรับแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2560 วันพุธที่
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. .... เสนอต่ อสภามหาวิท ยาลัยในการประชุม สภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ ม ติ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิ ยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้า นการสอนและการวิจั ย และปฏิบั ติ ห น้ าที่ เต็ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิด ชอบในหลัก สู ตรที่ เปิ ดสอน”
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจาหลักสูตร “อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิช าของหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส อนและค้ น คว้า วิ จั ย ในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า ว
ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัม พันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจา
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุ คคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
และก าหนดให้ “อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรมี คุ ณวุ ฒิ และมี คุ ณ สมบั ติ เช่ นเดี ยวกั บอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
จานวนอย่างน้อย 5 คน”
3. พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระส าคั ญ ของ พ.ร.บ. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
การประกันคุณ ภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด”
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลั ยการดนตรี ขอความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560

การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั ก สูต รในหลัก สูต รต่ างๆ ข้ างต้ น ต่ อสภาวิช าการ ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 12/2560 เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่
7 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งสภาวิช าการมีม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร)
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

หลักสูตร

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2555
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ.2555
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ฉบับปี พ.ศ. 2555
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)

คณะ

จากเดิม

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เปลี่ยนเป็น

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ

ผศ.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์*

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.พลกฤต กลั่นแก้วดารง*

วิทยาลัยการดนตรี

รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ*

ถึงแก่กรรม

ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์*

ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

จากเดิม

4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการดนตรี
ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์
สาขาวิชาดนตรีไทย
ฉบับปี พ.ศ.2560
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาลัยการดนตรี
ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย์
ดนตรีไทยศึกษา
ฉบับปี พ.ศ.2560
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เปลี่ยนเป็น

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

-

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

-

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ทั้ง 5 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 4.8 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จานวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
2) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ สาขาวิชาฟิสิกส์
3) อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม สาขาวิชาเคมี
2. การขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ดั ง กล่ าวในข้ อ ที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนิ นการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ .ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9 ) พ .ศ.2 5 5 6 และ(ฉบั บ ที่ 1 0 ) พ .ศ. 2 5 5 6
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการได้ ด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มห าวิท ยาลัย น าผลการด าเนิน ก ารดัง ก ล่า วข้า งต้น เข้า สู ่ก ารพิจ ารณ าขอ ง
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง จานวน 3 ราย ดังนี้
1) อาจารย์ภัทรวีร์
เทียนชัยอนันต์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก)
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาฟิสิกส์)
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3) อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเคมี)
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 5.1 สรุปสาระสาคัญการตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ความเป็นมา
1. สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ได้ ท รงมอบพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่ง ว่า “.....ให้แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทางาน
ให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่รับผิดชอบ.....”
2. พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ องคมนตรี ได้ ส นองพระบรมราโชบายดั ง กล่ า ว
โดยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีประเด็นหลัก
ของการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู
3. ในส่วนการเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ ได้ดาเนินการแล้ว ยังคงมี
เพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครจานวน 5 แห่ง ที่รอรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภั ฏธนบุ รี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
จันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกาหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน
2560 และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางการตรวจเยี่ยมดังกล่าว
การดาเนินการ
1. ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุม
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหารือการเตรียมการต่างๆ สาหรับรับรองการตรวจเยี่ยมฯ
2. ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการกาหนดให้เป็นสถานที่
กลางรับรองการตรวจเยี่ยม ได้เตรียมการดังนี้
2.1 สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9
2.2 จั ด ท าเอกสารรายงานผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การผลิตและการพัฒนาครู”
2.3 ประสานนัดหมายการเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านเอกสาร
ประกอบการประชุม (ถ้ามี) เอกสารจากการนาเสนอด้วย Power Point และอื่นๆ
3. สาระส าคั ญ จากการรั บ การตรวจเยี่ ย มฯ ของพลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ ในวั น ที่
23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่าง
เวลา 09.00 - 12.30 น. สรุปสาระสาคัญในภาพรวมได้ดังนี้
3.1 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กล่าวถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู

3.2 พลตารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับในนาม
กรุ ง เทพมหานคร พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ มู ล การด าเนิ น การด้ า นการพั ฒ นาคุ ณภาพของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการแก้ปัญหาครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่บรรจุเข้าทางานเพียงระยะเวลาหนึ่ง ก็ย้าย
กลับภูมิลาเนา ด้วยการจัดทาโครงการให้ทุนนักเรียนในพื้นที่เข้าเรียนครูเพื่อบรรจุในกรุงเทพมหานคร โดยได้
เริ่มต้น ทาโครงการให้ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรครู ณ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ทั้งนี้มีแนวโน้มจะขอ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันในการผลิตครูตามโครงการดังกล่าว
3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนคร น าเสนอผลการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
3.4 การสรุปประเด็นในภาพรวม โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพชรแก้ว ทีมงานขององคมนตรี
มีสาระสาคัญดังนี้
1) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลผลิตของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตครู จะพบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาครูที่ได้รับการสอบบรรจุมีจานวนไม่สมดุล
กับอัตราที่เปิดรับ ยังคงมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จึงควรลดปริมาณการผลิตในบางสาขาวิชาให้พอดี
กับความต้องการ
2) ควรจัดหาข้อมูลด้านผลกระทบที่ชัดเจนในเชิงตัวเลข เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิตและพัฒนา
3.5 ในระหว่ างการน าเสนอของแต่ ละมหาวิ ท ยาลั ย พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ตนสุ ว รรณ
องคมนตรี ได้ซักถามเป็นระยะๆ พร้อมทั้งกรุณาให้แนวทางสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
1) การเพิ่มความสามารถของ “ครูแนะแนว” ในด้านการคัดกรองนักเรียนเพื่ อ
ให้ทราบ “ความถนัดที่แท้จริง” ของนักเรียน อันจะนาไปสู่กระบวนการแนะแนวสาหรับนักเรียนให้มีคุณภาพ
ต่อไป นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า “ครูแนะแนว” บางส่วนอาจมีความรู้ในเรื่องแขนงวิชาชีพต่างๆ อยู่ในวงแคบ
ซึ่งจะส่งผลต่อการให้คาแนะนานักเรียนเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงโรงเรียน” ควรต้องดาเนินการ
สารวจโรงเรียน โดยใช้แบบ “Checklist” ที่ละเอียดในประเด็นสาคัญของโรงเรียนแต่ละแห่งในแง่มุมที่สาคัญ
เพื่อให้ทราบ “ศักยภาพ” ของโรงเรียนนั้นๆ และกาหนดแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
นอกจากนั้น ข้อมูล ดัง กล่าว จะเป็น ประโยชน์ต่ อผู้บ ริห ารโรงเรียนในแง่ของการ
“รับรู้” ตนเองว่ามีจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วนว่าคืออะไร
3) การระบุ “ความโดดเด่ น ” ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แต่ ล ะแห่ ง ควรมี
ความชัดเจน และมีกระบวนการของการนาความโดดเด่นนั้นๆ ไปสู่การพัฒนาที่ชัดเจน
4) การสร้างจิตวิญญาณ ในความเป็น “ราชภัฏ ซึ่งหมายถึง คนของพระราชา”
ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) การศึ ก ษาท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ “ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
6) มี ข้ อ สั ง เกตว่ า หากพิ จ ารณา เรื่ อ ง KPI ที่ เกี่ ย วกั บ “การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ”
จาก KPI ของ สกอ. พบว่า เป็ น เพี ย งรายละเอีย ดย่ อยๆ ในงานบริก ารวิช าการสู่ สัง คม ท าให้มี คุณ ค่าน้ อ ย
สมควรที่จะปรับ KPI ให้เป็นเรื่องเฉพาะ “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

7) องคมนตรี แ สดงความตั้ ง ใจจริ ง ในการร่ ว มส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้คาว่า “ลงเรือลาเดียวกัน”
8) ขอเน้นย้าว่า “พระบรมราโชบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชุน
ท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไกสาคัญนั้น เป็นสิ่งที่กระทาได้ และไม่เกิน
ความเป็นจริง”
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 5.2 การได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2560 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมรับ รางวัลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 จากพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด
ประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ ค ะแนน 87.17 เป็ น อั น ดั บ ที่ 1 ณ ห้ อ งแกรนด์ ไ ดมอนด์ บ อลรู ม อิ ม แพค
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับ
รางวั ล “สถาบั น ขงจื๊ อ ยอดเยี่ ย มแห่ งปี ” และ “รางวั ล ศู น ย์ ส อบภาษาจี น ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี ” 2 รางวั ล ซ้ อ น
ในการประชุมสถาบันขงจื๊อโลกประจาปี 2017 ณ เมืองซีอาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
อธิ ก ารบดี เข้ ารั บ รางวั ล “สถาบั น ขงจื๊ อ ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี ” จาก ฯพณฯ หลิ ว เยี๋ ย น ตง รองนายกรั ฐ มนตรี
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และรองศาสตราจารย์ ดร.วิ โฬฏฐ์ วั ฒ นานิ มิ ต กู ล รองอธิ ก ารบดี เข้ า รั บ รางวั ล
“ศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี ” จาก นายจ้าว กว๋อ เฉิง รองผู้อานวยการสานักงานฮั่นปั้น / สถาบันขงจี๊อ
สานักงานใหญ่ พร้อมกั นนี้ อาจารย์ ดร.สุทิพ ย์พ ร โชติ รัต นศั กดิ์ ในฐานะผู้อ านวยการสถาบัน ขงจื๊อฝ่ายไทย
ได้เข้าร่วมการบรรยายในที่ประชุมผู้อานวยการสถาบันขงจี๊อทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาก่อตั้งสถาบันขงจื๊อก็ได้รับรางวัล “รางวัลหน่วยงานคู่สัญ ญาการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ
(ฝ่ายจีน) ยอดเยี่ยม” เช่นกัน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 5.3 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดทารายงานทางการเงิน
เพื่ อ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ประกอบกั บ สาระสาคั ญ ของเกณฑ์ ก ารประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
องค์ประกอบที่ 8 เรื่อง การเงิน และงบประมาณ ตั วบ่ง ชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงิน และงบประมาณ
เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน/
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การดาเนินการ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทาเอกสารรายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ดังนี้
1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ได้รับจากเงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคและรายได้
อื่ น ๆ รวมทั้ งสิ้ น 1,368,088,738.26 บาท (หนึ่ ง พั น สามร้ อยหกสิ บแปดล้ านแปดหมื่ นแปดพั น เจ็ ดร้ อ ย
สามสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) ประกอบด้วย
- รายได้จากเงินงบประมาณ จานวน 762,684,762.50 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้าน
หกแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จานวน 573,984,066.76 บาท
(ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 531,500.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาท)
- รายได้อื่นๆ จานวน 30,888,409.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น
แปดพันสี่ร้อยเก้าบาท)
2) ค่าใช้ จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดื อน ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร ค่ า บ าเหน็ จ บ านาญ ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 1,123,390,858.76 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้าน
สามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 404,856,345.20 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่น
หกพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

- ค่าบาเหน็จบานาญ จานวน 112,088,249.64 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้าน
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ค่าตอบแทน จานวน 98,184,625.78 บาท (เก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
- ค่าใช้สอย จานวน 154,487,342.64 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ค่าวัสดุ จานวน 61,479,772.14 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)
- ค่าสาธารณูปโภค จานวน 42,568,394.01 บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่น
แปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวน 201,732,806.09 บาท (สองร้อย
หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทเก้าสตางค์)
- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 3,176,626.00 บาท (สามล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาท)
- ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 44,816,697.26 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
หกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เป็นเงิน 244,697,879.50 บาท (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทห้าสิบสตางค์)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 5.4 ผลคาพิพากษาศาลปกครองกลาง
ความเป็นมา
1. คดีนี้ เป็ น คดีพิ พ าทระหว่างส านั กงานการปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้ฟ้ อ งคดี
กับสานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และต่อมา ศาลได้มีคาสั่งเรียกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
2. ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 ขอให้ศาลมีคา
พิพากษาหรือคาสั่ง ดังต่อไปนี้
1. เพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2773 ระวางที่ 4937 I
แผ่นที่ 190 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพิ ก ถอนค าสั่ ง เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี สาขาอู่ ท อง ที่ 22/2557
เรื่อง คาสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ที่สั่งการให้ออกโฉนดที่ดินทั้งแปลง เนื้อที่ 1 งาน 14 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ศาลปกครองได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยพิพากษาว่า ที่ดิน
ตาม ส.ค.1 เลขที่ 87 ซึ่งต่อมาได้มีการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็นที่ดินเลขที่ 2773 นั้น
ได้มีการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2496 จึงพิพากษายกฟ้อง
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาคาพิพากษาในคดีหมายเลขดาที่ 308/2560 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 5.5 คาสั่งลงโทษทางวินัย
ความเป็นมา
กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้ จัดทาคาสั่ง ลงโทษทางวินัยตามสานวนการสอบสวน
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้จัดทาคาสั่งลงโทษทางวินัยเสร็จสิ้นแล้ว
จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 5.6 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
สานักงานอธิการบดี และสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุด
ใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะ
สานัก และสถาบัน
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด ท าค าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 30/2560 เรื่ อ ง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. จั ด ท าค าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 31/2560 เรื่ อ ง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 1/2561
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
18 มกราคม พ.ศ.2561
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
15 มีนาคม พ.ศ.2561
19 เมษายน พ.ศ.2561
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
21 มิถุนายน พ.ศ.2561
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
16 สิงหาคม พ.ศ.2561
20 กันยายน พ.ศ.2561
18 ตุลาคม พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2561

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61 ในวัน พฤหั สบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

