๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๑๐. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๑. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๒. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๑๙. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๒๐. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๕. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายทนง

โชติสรยุทธ์

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
๒. อาจารย์สุรินทร์
๓. นางจันทร์จิรา
๔. นายชยนยุช

ฟุ้งขจร
ผลงาม
ภระกูลสุขสถิตย์
โอภาสวิริยะกุล

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

๒

๕.
๖.
๗.

นางสาวกรกาญจน์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา

อุ่นบ้าน
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทีท่ าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นักเรียนของ
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาได้ ส ร้ างชื่ อเสี ยงให้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ย และขอเรี ย นเชิ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ดังนี้
(1) เด็กหญิงเบญญาภา เอี่ยมสอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ที ม รุ่ น อายุ ไม่ เกิ น 14 ปี การแข่ งขั น กี ฬ า Asia Junior Sports Exchange Game 2016 ครั้ งที่ 10 ณ กรุ งโตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุ่น
(2) เด็กหญิงพีรยา คันธารวงศกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ที ม รุ่ น อายุ ไม่ เกิ น 14 ปี การแข่ งขั น กี ฬ า Asia Junior Sports Exchange Game 2016 ครั้ งที่ 10 ณ กรุ งโตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุ่น
(3) นางสาวนันทกาญจน์ เอี่ยมสอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน SCG Asia Junior Championships 2016
(4) เด็กชายกรดนัย ตันติยุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬาแบตมินตันกรมพลศึกษา ประจาปี 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันขงจื๊ อเข้าอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์แก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันไหว้พระจันทร์
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อานวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายไทย แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า
เนื่ อ งในเทศกาลไหว้พ ระจั น ทร์ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ แ ทนจากสถาบั น ขงจื๊ อ น าโดยผู้ อ านวยการสถาบั น ขงจื๊ อ ฝ่ า ยจี น
พร้อมด้วยอาจารย์อาสาสมัครจึงขอเข้าอวยพรและมอบขนมไหว้พระจันทร์แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติก ารเพื่ อมอบนโยบายปฏิ รู ป การศึ กษาให้ แ ก่ผู้ บ ริห ารระดั บ สูงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โรจน์ ผลพั น ธิ น ประธาน แจ้ งต่ อที่ ประชุ มให้ ทราบว่า ได้ มี ก ารประชุ ม
เชิงปฏิ บั ติการเพื่อ มอบนโยบายปฏิ รูป การศึ กษาให้ แก่ผู้ บ ริห ารระดับสู งของสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
โดยรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศในระยะเร่งด่วน 2 - 3 ปี
ข้างหน้า เนื้อหาทั้งหมดจะปรากฏในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย จึงควรจัดทา
เอกสารให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาในภาพรวมของนโยบายดังกล่าว ซึง่ มีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่

๓

นโยบายของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ และการเน้ น สร้างอั ตลั กษณ์ ของนิ สิ ตนั กศึ ก ษาซึ่ งจะส่ งผลต่อ งบประมาณของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในอนาคต รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงระบบการรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในส่ ว นของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นั้ น รัฐ มนตรี ม อบหมายให้ ป ระธานที่ ป ระชุ ม อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาความเหมาะสมของการขับเคลื่อนการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด ซึ่งจะมี
วิธีการที่แตกต่างออกไป โดยวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามกระบวนการไม่ให้รับนิสิตนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งผ่ า นระบบเคลี ย ริ ง เฮาส์ (Clearing-house) ก่ อ นการรั บ ตรง ซึ่ ง เป็ น หลั ก การเท่ า นั้ น หากมี
รายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้กรรมการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า อธิ ก ารบดี กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พิจารณาถึงการรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หากใช้ระบบเคลียริงเฮาส์
(Clearing-house) อาจส่ งผลต่อจานวนนิ สิ ตนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ได้ ในเบื้องต้นที่ป ระชุมได้นาเสนอ
รัฐมนตรี ใน 4 ประเด็น ดังนี้
(1) การรับ นิ สิ ตนั กศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบเคลี ยริงเฮาส์ นั้น มาจากการที่
รัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการสอบหลายแห่ง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของนักเรียนที่ด้อยโอกาสในการ
สอบ ทาให้ ไม่มี โอกาสเข้าเรี ย นในมหาวิท ยาลั ย ที่ป ระชุมจึงนาเสนอว่าปั ญ หาดั งกล่ าวไม่ ได้ เกิด จากการสอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่อย่างใด
(2) มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เห็ นด้ว ยกับ นโยบายของรัฐบาลแต่มีบ างประเด็น ที่ อาจต้ องพิจารณาให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(3) การรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีกระบวนการและ
วิธีการได้มาโดยยึดพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากคนในท้องถิ่น
(4) การรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาให้เกิดผลดีต่อชุมชน คือเมื่อนิสิต
นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ส่ ว นใหญ่ ท างานในท้ อ งถิ่ น ของตน แต่ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบดั ง กล่ า ว
แล้ วอาจไม่มั่น ใจว่านิ สิ ตนั กศึกษาจะกลั บ คืนสู่ ท้องถิ่น ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าวมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จึงนาเสนอว่าอาจ
ดาเนิ น การรับ นิ สิตนั กศึกษาโดยใช้กระบวนการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่ว มกันกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการต่อไป
และจะได้นาเรียนรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
18 สิงหาคม พ.ศ.2559
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ป ระชุม พิจารณารายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 การจั ด พิ ธี ถ วายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
แด่พระพรหมบัณฑิต
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหั ส บดี ที่
26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ประสานงาน เรื่อง การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มหาวิทยาลั ย ได้จั ดท ากาหนดการพิ ธีถวายปริญ ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ตกิต ติมศัก ดิ์ แด่ พระพรหมบั ณ ฑิ ต
(ประยู ร ธมมฺ จิ ตฺ โต) ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 16 กั น ยายน พ.ศ.2559 ณ วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร และเรี ย นเชิ ญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้จัดรถตู้ไว้บริการรับ -ส่ง
บริเวณหน้าอาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในเวลา 08.45 น. แต่งกายด้วยชุดปกติขาว
หรือชุดสากลสุภาพ และฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมครุยสภามหาวิทยาลัยไว้ให้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
4.2 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
สรุปเรื่อง
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ
(1) เพื่อกาหนดแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนและกากับนโยบายเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
(2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
(3) เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ
(4) เพื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการสร้า งหลั ก สู ต รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในต่างประเทศ
รู ป แบบการด าเนิ น การประกอบด้ ว ย การรั บ ฟั งการบรรยายจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ณ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสภาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าโครงการและก าหนดการประชุ ม สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง าน
เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริห ารมหาวิทยาลั ยสู่ ความเป็นเลิ ศ
นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 และ
สารวจรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว
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มติที่ประชุม รับทราบ โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
4.3 การจั ดงานวัน ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวัน สถาปนา
กรมการฝึกหัดครู
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันครบรอบ 124
ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” โดยร่วมมือกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง กาหนดการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคาร
1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยได้จัดทาโครงการและกาหนดการ “งานครบรอบ 124 ปี”การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย
และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ” นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและขอเชิญร่วมเป็นเกียรติใน
การจัดงานดังกล่าว รายละเอียดตามโครงการและกาหนดการดังแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ การจัดงานวันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึ ก หั ด ครู วั น พฤหั ส บดี ที่ 29 กั น ยายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคาร 1 ชั้ น 4 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.4 สรุ ปผลการด าเนิน งานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรั บ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
สรุปเรื่อง
(1) ในปี การศึก ษา 2554 คณะครุศ าสตร์มีนิ สิ ตในหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต 5 ปี จานวนกว่า
4,000 คน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จั ดท าโครงการเสริม สร้างศั กยภาพการจัด การเรีย น
การสอนเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(2) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่
19 กันยายน พ.ศ.2556 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา จานวน 72,349,200 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาท)
จากงบบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์และสาขาวิชา
(3) มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ รองรั บ เกณฑ์ ม าตรฐานทางวิช าชี พ ของคุ รุส ภา ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2556 และสิ้ น สุ ด
โครงการฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559
(4) คณะครุศาสตร์ได้จัดทาสรุปการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศั กยภาพการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา สรุปได้ดังนี้
(4.1) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดจากคุรุสภา
(4.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ผ่านการรับรองหลักสูตรด้านมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานบัณฑิตจากคุรุสภา
(4.3) นิสิตที่เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555
และสาเร็จการศึกษาในปี 2558 ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
(4.4) การดาเนินงานตามโครงการฯดังกล่าวมีงบประมาณคงเหลือ จานวน 31,622,652 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
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(5) ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า โครงการดังกล่าวประสบความสาเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกฝ่าย ทั้งสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น จากอาจารย์ ที่ เ กษี ย ณ อายุ ร าชการแล้ ว กลั บ มาช่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การท างาน
ในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่ อเป็นแบบอย่างของการทางานแก่ชนรุ่นหลัง
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ สรุป ผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
4.5 โครงการพั ฒ นาศู น ย์ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล
ระยะ 5 ปี พุทธศักราช 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และโดยเฉพาะในแผนกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่น บนพื้ น ฐานของมหาวิทยาลั ย สู่ ความเป็ นเลิ ศ ซึ่งที่ ประชุมคณะผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย รองอธิการบดี และ
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น พุ ธ ที่ 31 สิ ง หาคม พ.ศ.2559 ได้ ม อบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ผู้ช่วยอธิการบดี จัดทาโครงการพัฒ นาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556
ฝ่ายเลขานุ การได้น าโครงการพั ฒ นาศูนย์ความเป็นเลิ ศตามอัตลั กษณ์ ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 โดยมีการจาแนกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ ทราบในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่
15 กันยายน พ.ศ.2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ฟั ง โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ของมหาวิท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) เมื่อจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอโครงสร้าง รูปแบบและ
แผนงานของหน่วยงาน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(2) อาจจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาลังจะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยจะไม่ใช้ รูปแบบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่จะดาเนินงาน
ในลักษณะเครือข่ายและไม่มีสานักงาน โดยมีสานักประสานงานซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวได้เช่นกัน
มติทปี่ ระชุม รับ ทราบ โครงการพั ฒ นาศูน ย์ความเป็ นเลิ ศ ตามอัต ลั กษณ์ ที่ โดดเด่นของมหาวิท ยาลั ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562
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4.6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
สรุปเรื่อง
ด้วยอาจารย์กิตติ เชี่ย วชาญ รองผู้อานวยการส านักศิล ปะและวัฒ นธรรมได้ล าออกจากตาแหน่ง
รองผู้ อ านวยการส านั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา จึงแต่งตั้งอาจารย์สุ เมธ
พัดเอี่ย ม ให้ ดารงตาแหน่ งรองผู้อานวยการส านักศิล ปะและวัฒ นธรรมแทน และตามความในวรรคท้ายของคาสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
ให้อธิการบดีจัดทาเป็นคาสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2810/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยแต่งตั้งอาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม เป็นคณะกรรมการประจา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) ของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จาก อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ เป็น อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติ งบประมาณเงิน รายจ่า ยจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณเงิ น รายได้
พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจาปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ ดาเนินการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณดังกล่าวได้
มีมติเห็น ชอบจากคณะผู้บ ริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน
2559
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การด้ านงบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย ตามกระบวนการขั้ น ตอนวิ ธี
งบประมาณ และเป็ น ไปตามมาตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ข้ อ (11)
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้นาเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรแก้ ไขความถู ก ต้ อ งของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา หน้ า 82
“อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2547” แก้ไขเป็น “อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547”
(2) เนื่องจากมีตัวเลขจานวนมาก ทั้งจานวนเงินและจานวนนิสิตนักศึกษา จึงควรเติมหน่วยในตาราง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน
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มติที่ประชุม

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ได้อนุมัติ
แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 และได้ขอ
ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการไปจนครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อดาเนินภารกิจตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ที่ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ในข้อ 5 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการและเลขานุ การเพื่อทาหน้ าที่เสนอความเห็ นต่อสภามหาวิทยาลั ยในการกาหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณของหน่วยงานอื่นในระดับเดียวกัน
ทั้งนี้โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย”
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็ น ว่า ควรจัดทา(ร่าง)คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงิน เดือนแก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุ ข และเพื่อให้ เกิดความสะดวกในการ
พิ จ ารณา เนื่ อ งจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นแก่
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้ งขจร เพื่ อ ปฏิ บั ติห น้ าที่ รองอธิการบดี มาครั้งหนึ่ งแล้ ว จึ งสามารถจั ดท า(ร่าง)คาสั่ ง
ที่ใกล้เคียงกันได้
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
ประธานกรรมการ
(2) นายวรพงษ์
วรรณศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เลขานุการ
(5) นางมรกต
ภู่ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.3 ขออนุมัติให้ข้าราชการฯผ่านการประเมินในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีของ
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล
สรุปเรื่อง
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร)
คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
และสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณาและให้คะแนนผลการประเมินฯ รวมกันเกินร้อยละ
80 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีมติในคราวประชุม

๙

ครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2559 เห็ น ชอบและให้ น าเรื่อ งผลการประเมิ น ฯ และผ่ านการประเมิ น
ในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีของ นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายเลขานุการได้นาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ สมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่ประเมินและสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริห าร) ระดับผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดีห รือเทีย บเท่า และผลการเมิน ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นส าหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า) ของนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ก ารตั้ งข้ อ สั งเกตและแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การให้
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยดารงตาแหน่งสูงขึ้นว่า ก.พ.อ ได้กาหนดมาตรฐานของการให้ข้าราชการหรือ
พนั กงานมหาวิทยาลั ยดารงตาแหน่ งสูงขึ้น ไว้ โดยมีการสอดแทรกเรื่องธรรมาภิบาลของการประเมินไว้ ทั้งในสาย
วิชาการมีการกาหนดให้ ป ระธานของการประเมินต้องมาจากผู้ ทรงคุณ วุฒิ จากสภามหาวิท ยาลั ยและผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ตาแหน่งศาสตราจารย์จานวนตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้บริหาร
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการประเมิน และในสายสนับสนุน โดยเฉพาะตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะต้อ งมี ผ ลงาน ตามที่ ก.พ.อ ได้ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานไว้เช่น กั น แต่ในข้ อบั งคั บ ของมหาวิท ยา ลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กาหนดรายละเอียดที่ แตกต่างออกไป เช่น ก.พ.อ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ
กาหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิน แต่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาหนดให้ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและ
กาหนดองค์ประกอบ โดยแต่งตั้งอธิการบดีเป็นประธานซึ่งอาจไม่เ หมาะสม และการแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยดารงตาแหน่งสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ นั้น กาหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย แต่ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาหนดให้อธิ การบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริห ารงานบุ คคล ซึ่ งทาให้ ผิ ดหลั กเกณฑ์ การประเมิน และขาดความโปร่งใสตามหลั กธรรมาภิ บาล ดังนั้น จึงควร
ปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ ก.พ.อ
มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการประเมินของนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ให้ผ่านการประเมินในตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีตามที่คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นเสนอ
5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์
สรุปเรื่อง
นางอั ช รี ภั ก ดี สุ ว รรณ์ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) เพื่อไปดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น
และสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนนผลการประเมินฯรวมกันเกินร้อยละ
70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เห็นชอบและให้นาเรื่องผลการประเมินฯเพื่อกาหนดตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายเลขานุการได้นาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ สมรรถนะ
ที่จาเป็ น สาหรับตาแหน่ งที่ป ระเมิน และสรรถนะทางบริห าร (ตาแหน่งประเภทผู้บริห าร) ระดับผู้อานวยการกอง
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หรือเทียบเท่า และผลการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมินตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
การพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) สานักงานอธิการบดีและคณะจัดตั้งตามประกาศกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2549 มีฐานะไม่เทียบเท่ากัน และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี เป็นตาแหน่งสายสนับสนุนและเป็นตาแหน่งประจา ซึ่งไม่มีวาระการดารงตาแหน่ง จึง ไม่เทียบเท่าตาแหน่ง
คณบดีทางสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงควรกาหนดมาตรฐานภาระงานในตาแหน่งให้ชัดเจน เนื่องจากตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานคณบดีมีภาระงานไม่เทียบเท่าตาแหน่งผู้อานวยการกองในสานักงานอธิการบดี เนื่องจากมีภาระงานน้อยกว่า
เพราะดูแลเพี ย งคณะเดีย ว ตาแหน่ งจึ งไม่เที ยบเท่ ากัน และค่ าตอบแทนต าแหน่ งก็ไม่ เที ยบเท่ าเช่ นกั น ขึ้น อยู่กั บ
มหาวิทยาลัยในการกาหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าเทียบเท่าตาแหน่งใด หากไม่เทียบเท่าตาแหน่งใดก็สามารถกาหนด
เป็นตาแหน่งเฉพาะเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไป
(2) คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลสามารถกาหนดภาระงานของหั วหน้ าส านักงานคณบดี โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานภาระงานของผู้อานวยการกองในสานักงานอธิการบดี เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจึงจะ
สามารถประเมินเป็นรายบุคคลได้
(3) ในกรณี ที่เสนอมานี้ มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ เป็นรักษาการหั ว หน้า
สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อรอการดาเนินการก่อนได้
(4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการใช้คา ในหน้า 89 และ หน้า 97 ส่วนที่ 3 สมรรถนะทาง
บริหาร ข้อ 1 “สภาวะผู้นา” แก้ไขเป็น “ภาวะผู้นา”
(5) จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนรวมของคณะอนุกรรมการแต่ละท่านยังไม่มีความ
สอดคล้องกัน
มติที่ประชุม รับทราบ การกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาการกาหนดมาตรฐานภาระงานในตาแหน่งของหัวหน้าสานักงานคณบดีให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงนากลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
สรุปเรื่อง
สาระสาคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12) ระบุเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ บ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยาว่าด้ ว ยการบริ ห ารการเงิน และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วัน ที่
19 กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบังคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยกาหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย
(1) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน
รองประธานกรรมการ
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(3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 1 คน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
กรรมการ
(4) คณบดีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน
กรรมการ
(5) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
กรรมการ
ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน
(6) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน กรรมการ
(7) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
(8) ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(9) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(10)หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้กรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้อีก
คณะกรรมการฯ (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
บริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2556 ได้ ด ารงต าแหน่ งครบวาระ 2 ปี และ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหั ส บดีที่ 8 กันยายน
2559 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ได้รายชื่อดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
รองประธานกรรมการ
3. นายคุณากร เพชรคง
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
กรรมการ
6. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
กรรมการและเลขานุการ
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางมรกต ภู่ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางบุญเพ็ง หงส์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารการเงินและทรั พย์สิน นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 รายละเอียดดังแนบ
การพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) กรรมการในต าแหน่ งผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองคลัง และหัวหน้างานพัสดุ ควรระบุเป็นชื่อตาแหน่งโดยเฉพาะ ไม่ควรระบุเป็นชื่อบุคคล เนื่องจากเป็น
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการโดยต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ข าดช่ ว ง
หากกรรมการในตาแหน่งดังกล่าวหมดวาระ โดยผู้รักษาการแทนในตาแหน่งดังกล่ าวสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้
เช่นกัน
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(2) มีการตั้ งข้อสั งเกตในตาแหน่ งกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้านการเงิน หรือบั ญ ชี และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ด้านกฎหมาย ซึ่งตามหลั กกฎหมายอาจตีความได้ว่าตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกต้องมาจากภายนอก
มหาวิทยาลั ยเท่านั้ น เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภามหาวิทยาลัยจึงอาจไม่ถือว่าเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาจทาให้เกิดความทับซ้อนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ตรวจสอบในเรื่องการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการให้ชัดเจนก่อน
5.6 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
สภาวิชาการนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2559
วันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อให้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4)
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 2,110 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี การตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น ว่า ผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนิสิต
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตามคุณสมบัติผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินิยม ควรได้รับสิทธิดังกล่าว
เช่น เดียวกัน ซึ่งปั จจุ บั น ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุโลมในเรื่องการเทียบโอน โดยมหาวิทยาลั ย
สามารถกาหนดได้เองในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2) ครั้งที่ 5 – 7 รวมจานวน 2,110 คน

5.7 การขออนุมัติการปิดหลักสูตร และกาหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) สกอ. กาหนดแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการสารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏ ในระบบฐานข้อมูล
ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(2) มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน
กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF
ซึ่งมิได้เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน และรอการปิด
หลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว
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กลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
(3) มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางดาเนินการสาหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลักสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่มนี้ จัดทา
เอกสารรายงานผลต่ างๆ ตามแนวทางของหลั ก สู ต รแต่ ล ะประเภท เช่ น หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต ร
พ.ศ.2548 ให้ทาเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ให้จัดทาเอกสารรายงานผลการ
ดาเนิน การของหลั กสูตร (มคอ.7) เป็น ต้น โดยให้ จัดทาในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัด กระทาได้เท่านั้น ทั้งนี้ห ลักสูตร
ในกลุ่มนีไ้ ม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการประเมิน
ระดับหลักสูตร
(4) มหาวิทยาลั ย ได้น าเสนอแนวทางการด าเนิ นการดังกล่ าวในข้อ 3 เพื่อขอความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการในระดับต่างๆ ดังนี้
(4.1) ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินงาน
(4.2) สภาวิชาการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบแนวทางการดาเนินงาน
(4.3) สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุม
มีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร
(5) ในการดาเนินงานตามปกติ ต้องนาเสนอความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. ภายใน
30 วัน ภายหลังการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย แต่เกิดความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างฝ่ายวิชาการกับ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงยังมิได้รายงานผลการพิจารณาของสภามหาวิท ยาลัยไปยัง สกอ. และจาก
การประสานหารือไปยัง สกอ. ได้รับคาแนะนาให้ นาเรื่องดังกล่ าวกลับมาสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
ด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งขอความอนุ เคราะห์ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจะขอนาเสนอแนวทางการดาเนินงานปิดหลักสูตรและกาหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรเข้ารับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้วมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร และกาหนด
กลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะว่า ในหลักสูตร กลุ่มที่ 2
พบว่ามีห ลั ก สู ตรที่ ร อการปิ ด หลั กสู ต รประมาณ 50 หลั ก สู ตร ที่ ส ามารถย้ายไปอยู่ในกลุ่ ม ที่ 1 ได้ เนื่ อ งจากเกิ น
ระยะเวลาที่นิ สิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ จึง ไม่ควรมีนิสิตตกค้างอยู่ ได้แก่ หลักสู ตรปริญญาตรีที่มีการรับนิสิ ต
ปีสุดท้ายในปี การศึกษา 2547 – 2550 และหลักสูตรปริญญาโทที่มีการรับนิสิตปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2554
จึงควรเสนอขอปิดหลักสูตรดังกล่าวพร้อมกับหลักสูตรในกลุ่มที่ 1 โดยกาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ได้
มติที่ประชุม
หลักสูตร

อนุมัติการปิดหลักสูตร และกาหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
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๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

