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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/๒๕60
วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
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 ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
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. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๕. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

นายกสภามหาวิทยาลัย
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กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๒. อาจารย์ ดร.สุรินทร์
๓. นายพิสิฐ
๔. นางสาววิลาวรรณ

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

ทองคาสุก
ผลงาม
วงศ์วัฒนากูล
ดวงลิวงษ์

๒

๕.
๖.
๗.

นางสาวกฤตยา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
สรุปเรื่อง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ ม า ขออนุญ าตแจ้งต่อที่ ประชุมให้ ทราบว่า วัน พฤหัส บดี ที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จะมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร รวม 5 แห่ง
ในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมติที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้กาหนดให้ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ รองรับการ
ตรวจเยี่ยมดังกล่าว โดยมี ผู้บริหารนาเสนอผลการดาเนินงานด้านการพั ฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒ นาครู
และรับฟังแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะจากองคมนตรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ษ ณุ บางเขี ย ว ขออนุ ญ าตแจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ มให้ ท ราบว่ า มี นั ก ศึ กษาของ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้
1) ทีม 12 A Studio ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม โครงการประกวดหนังสั้น “ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ณ ห้องเบญจนฤมิต สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2) นายเกษมสันต์ ต้นวงศ์ นายชาญวิทย์ ศรีประทุมวงศ์ และนายดุลยวัต ล้อมสมบูรณ์ นักศึกษา
สาขาวิ ช านิ ติ ศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ลชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หากฎหมาย
ระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจาปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
3) นางสาวณัฐพร คาบุบผา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อัน ดับ 1 การแข่งขันทั กษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
4) นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 81 ปี ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้
- นายภูวนัย แตงลิตร์ หลักสูตรดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง
- นางสาวณัฐรุจา ใจสนธิ หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้

๓

- นางสาวเสาวลักษณ์ คาจันทร์ หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้
- นายชวลิต ลีนาบัว หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง
- นายปฏิภาณ ธนาฟู หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทปี่ใน
- นายปุณณวุฒิ เหนี่ยงขา หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทระนาดทุ้ม
- นายวัชรพงศ์ ชมชื่น หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทจะเข้
- นายสัญชัย งอยปัดพันธ์ หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทขิม 7 หย่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่อ ง รับ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 10/๒๕60 เมื่ อ วั น พฤหั สบดี ท่ี
19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เลขานุการฯ นาเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 10/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากตาแหน่งตามข้อ 9 (1) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย พ.ศ.2556 และตามข้อ บัง คั บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในข้อ 10 ได้ระบุ
ไว้ว่าให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
กรณี ต าแหน่ ง ว่ า งลงก่ อ นครบวาระให้ ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการแทนภายในสามสิ บ วั น
นับแต่วันที่ ตาแหน่งว่างลง และให้ ผู้ที่ได้ รับ การแต่ง ตั้ง อยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง ตนแทน แต่ถ้าวาระการดารง
ตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างก็ได้
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น า (ร่ า ง) ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

๔

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) การเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตาแหน่งที่ว่าง
ดั ง กล่ า ว เป็ น การเลื อ กบุ ค คลมาจ านวน 1 ราย แล้ ว น ารายชื่ อ ไปรวมกั บ กรรมการที่ มี อ ยู่ ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งประธานกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
2) เนื่องด้วยในข้อบังคับฯ ว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2556 ไม่ได้กาหนดวิธีการในการสรรหากรรมการในกรณี แทนตาแหน่ง ที่ว่าง ดัง นั้นควรระบุในคาสั่ง ฯ เรื่อ ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ชัด เจน ดั ง นี้
“ให้ ค ณะกรรมการสรรหากรรมการสรรหากรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 10, 11 และ 12 โดยอนุโลม โดยให้ดาเนินการสรรหาจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6
จานวน 2 คน และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวให้เหลือจานวน 1 คน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง”
มติที่ประชุม อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการ
6. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
เลขานุการ
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 6/2560 เมื่อวันอัง คารที่ 10 ตุลาคม
พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน
คุณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารได้ ม า วาระการด ารงตาแหน่ ง และการพ้น จากต าแหน่ง ของกรรมการ ตลอดจน
การประชุม วิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบหมายให้งานวินัยและ
นิติการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 14/2560 วันพุธที่ 18
ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
การพิจารณา
เนื่อ งด้ วยเป็ นวาระที่ เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิท ยาลัย จึง ขออนุ ญ าตจาก
ที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ อยู่ในที่ประชุมได้ในฐานะผู้ให้ข้อมูล โดยไม่มีสิทธิให้ข้อคิดเห็นใดๆ
จากนั้ น ที่ ป ระชุม ได้ พิ จารณารายละเอีย ดสาระสาคั ญ ใน (ร่ าง) ข้อ บั ง คั บ ดั ง กล่าวแล้ วมี ม ติ อนุ มั ติ (ร่าง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๕

มติที่ประชุม
อนุมั ติ (ร่าง) ข้อบั งคั บมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่ง เสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาเข้ารับ การประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ า
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 โดย
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ น ชอบผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อไป
งานประกัน คุณ ภาพการศึกษาได้ น าผลการประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2559 ในระดั บ สถาบั น เสน อต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณ าและให้ ข้ อ เสนอแนะใน การประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรเปรียบเทียบผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในย้อนหลัง อย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้ สภา
มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาสถิติการเพิ่ม-ลด ของผลการประเมินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ควรระบุผลการดาเนินงานเป็นจานวนร้อยละ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ระบุเป็น
จานวนร้อยละอยู่แล้ว เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน เช่น ในองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มี คุณ วุฒิ ปริญ ญาเอก และตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ ดารงตาแหน่ง ทาง
วิชาการ เป็นต้น
3) ในกรณีของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สกอ. แนะนาให้ใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis) ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการตั้งแต่ 3 – 5 บท โดยจะมีระบบการวิเคราะห์อัตโนมัติ
4) ควรปรับรายละเอียดการนาเสนอตัวบ่งชี้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
5) ควรปรั บ รายละเอี ย ดให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ได้ แ ก่ หน้ า 41 และ 42 การก าหนด
รายละเอียดของจุดเด่นและจุดแข็ง และเนื้อหาของโอกาสในการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ประกอบและ
หน้า 44 และ 46 ตัวบ่งชี้สาคัญในระดับคณะที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาควรปรับ
เป็นจุดอ่อนที่ต้องนามาปรับปรุงแก้ไข
6) หน้า 45 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันโดยรวม ข้อ 3 ระบุว่าตัวบ่งชี้สาคัญ หลายตัว
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน ควรกาหนดเป็นสัดส่วนปริมาณ
ของจ านวนอาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกและอาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแทน เพื่ อ เป็ น แนวทางแก่
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงาน เพื่อให้มีจานวนอาจารย์ที่สะท้อนคุณภาพดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
7) มหาวิทยาลัยควรจัดทาเป็นรายละเอียดแนวทางในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆ และ
ตอบข้ อคาถามที่ กรรมการมีการตั้งข้อสั งเกต เพื่ อเป็ นแนวทางแก่สภามหาวิท ยาลัยในการกาหนดนโยบายพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย

๖

8) ปัจจุบัน สมศ. ได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามระบบ PDCA โดยนาผลจากการประเมินคุณ ภาพไปสู่ การประชุม กาหนดทิ ศทางการดาเนิน งานและ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรติดตามข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการ
ประกันคุณภาพที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้นา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติต่อไป
4.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต -นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 7 จานวน 18 คน นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญ ญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร จานวน 18 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียด หลักเกณฑ์ และความถูกต้องแล้วมีมติอ นุมัติ ให้ปริญ ญาแก่
นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 7 จานวน 18 คน
มติที่ประชุม ให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 7
จานวน 18 คน
4.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้ จั ด ส่ง ผลงานทางวิ ชาการเพื่ อ ขอก าหนดตาแหน่ ง ทางวิช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์นนท์ณธี
ดุลยทวีสิทธิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
2) อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ
สาขาวิชาธุรกิจบริการ
3) อาจารย์เชิดศิริ
นิลผาย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มี
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การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิ จารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง จ านวน
3 ราย ดังนี้
1) อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาอาเซียนศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2) อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาธุรกิจบริการ)
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3) อาจารย์เชิดศิริ
นิลผาย
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาถึงคุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ทั้ง 3 ราย ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาธุรกิจ
บริการ) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เชิดศิริ นิลผาย ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
4.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4.
ว่าด้วยนิ ยามของอาจารย์ประจาหลักสูต ร “อาจารย์ประจาหลักสู ตร หมายถึง อาจารย์ป ระจาที่ มีคุณ วุฒิ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10.
ว่าด้วยจานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และต้ อ งมี ผ ลงานท างวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และกาหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน”
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พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บมาตรฐานการศึ กษา การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา การเปิ ดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมิน ผลการด าเนิ นงานของมหาวิท ยาลัย ” และ (7)
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสภา
วิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าว แล้วนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ งหลั ก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ.2560)
4.7 การขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ น าเสนอในการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช าเพิ่ ม เติ ม จาก 2 ภาควิ ช า
เพิ่ ม อี ก 7 ภาควิ ช า รวมทั้ ง สิ้ น 9 ภาควิ ช า ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่
18 สิง หาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุม สภามหาวิท ยาลัยมีมติ รับ ทราบ การขอเพิ่ม ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปทบทวน ภายหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทบทวน
การขอเพิ่ มภาควิ ชาอีก ครั้งหนึ่ งตามข้ อเสนอแนะของสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้ การบริห ารสาขาวิ ชา/หลั ก สูต รมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่) การบริหาร
ห้องปฏิบัติการ ครุ ภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ ด้วยการนาสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีศาสตร์ใกล้เคียงกันมารวมไว้ใน
ภาควิชาเดียวกันอันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และทาให้การบริหาร จัดการด้านวิชาการและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ มีอยู่จานวน 32 หลักสูตร จัดรวมหลักสูตร/
สาขาวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาทางวิ ช าการใกล้ เคี ย งกั น ไว้ ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง สิ้ น 8 ภาควิ ช า (ภาควิ ช าเดิ ม 4 ภาควิ ช า คื อ
(1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (3) ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ (4) ภาควิชาการแพทย์
แผนไทย และขอเพิ่มอีก 4 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (3) ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์)
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ.2560 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ ในการขอเพิ่ ม ภาควิ ช าและรวมถึ ง วิ ช าการแพทย์ แ ผนไทยด้ ว ย และมอบหมาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิท วที น าเสนอการขอเพิ่ ม ภาควิช าภายในคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ต่ อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภายนอกโครงสร้าง
ฝ่ายเลขานุการได้นาวาระการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี นาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
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การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐจานวน 6 แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มเติม โดยเป็นการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ใหม่ ได้แก่ มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏชัยภู มิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ศรีสะเกษ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏสุรินทร์ และมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่ ง เป็น โอกาสที่ดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการศึกษาข้อมูลตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยข้างต้นและดาเนินการเสนอขอ
อนุมัติไปยัง สกอ.
มติที่ประชุม

อนุมัติการขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 ภาควิชา ดังนี้
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ภาควิชาคอมพิวเตอร์
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยามี น โยบาย ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ทุ ก ประเภทอย่ า งเท่ า เที ย มกั น เพื่ อ ให้ แ นวนโยบายน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ฯจึ ง ได้ ก าหนดแนวทาง
ในการจัด ตั้ง กองทุ น บุค ลากรงบประมาณเงิน รายได้ เพื่ อ นางบประมาณรายจ่ ายจากเงิน รายได้ข องมหาวิท ยาลั ย
มาบริหารในรูปของกองทุน ในจานวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ได้มีมติ
อนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้นิติกรจัดทา (ร่าง) ระเบียบฯกองทุน สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... และให้นาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2560 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้
ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯเสนอแนะ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรพั ฒ นาเป็ น สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาเพื่ อ ความ
คล่องตัวและเป็นรูปแบบมากกว่ากองทุน
2) ควรทาประชาพิจารณ์ก่อนเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
3) ควรมีแนวทางในการผลักดัน ให้บุคลากรซึ่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เข้าสู่ตาแหน่ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4) เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้าของสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท มหาวิทยาลัย
จึงควรนาปัญหาดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้แทนคณาจารย์ และ
สภาคณาจารย์และข้าราชการก่อน เมื่อได้ข้อสรุปที่แน่ชัดจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

๑๐

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ทาประชาพิจารณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
5.1 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการจั ด ตั้ง วิท ยาเขตอู่ ท องทวารวดี (สระยายโสม) ได้รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจากงบบ ารุ ง
การศึกษา (คงคลัง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท โดยได้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ
ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้
1.1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่
20 มีนาคม พ.ศ.2557
1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
1.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 3 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
2. วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ดังนี้
1. งบประมาณบ ารุ ง การศึ ก ษา (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561) ยอดเงิ น รวมของวิ ท ยาลั ย
การดนตรี ทั้งสิ้น 6,277,900 บาท ขออนุมัติ งวดที่ 1 จานวน 60% เป็นเงิน 3,766,740 บาท โดยแบ่งเป็น
1.1 สานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
จานวนเงิน
1,019,100 บาท
1.2 ภาควิชาดนตรีไทย
จานวนเงิน
454,390 บาท
1.3 ภาควิชาดนตรีตะวันตก
จานวนเงิน
1,372,800 บาท
1.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จานวนเงิน
920,450 บาท
2. งบประมาณบารุงการศึกษา คงคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ขออนุมัติ จานวน 100%
ดังนี้
2.1 สานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
จานวนเงิน
850,230 บาท
2.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จานวนเงิน
1,975,770 บาท
3. งบประมาณบ ารุงการศึกษา คงคลัง ระยะที่ 3 (งบที่ ได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย )
ขออนุมัติ จานวน 100% เป็นเงิน 10,500,000 บาท ดังนี้
3.1 ผลผลิ ต ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ดนตรี บ้ า นสมเด็ จ ฯ
“BANSOMDEJ MUSIC CENTER” จานวนเงิน 7,000,000 บาท
3.2 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โครงการบริหารจัดการสานักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี และโครงการจัดหาบุคลากรและอาจารย์ชาวต่างประเทศ จานวนเงิน 3,500,000 บาท
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลการรายงานผลการดาเนินโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัย แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) กรณี การรายงานผลการดาเนิน งานของโครงการจัดตั้ง วิท ยาเขตอู่ท องทวารวดี (สระยายโสม)
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบถึงการดาเนินการทั้งหมด และงบประมาณคงเหลือ

๑๑

เท่านั้น จึงควรจัดทารายละเอียดแยกส่วนกับการขอเปลี่ยนแปลงปรับแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นวาระเพื่อพิจ ารณา แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2) การจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และมีผลการประเมินต้องปรับปรุง และใน
ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยต้องไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
โดยในส่วนของนักศึกษาปัจจุบันต้องจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในที่ตั้งด้วย ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเงื่อนไขว่ามหาวิทยาลัยต้องนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ถึงรายละเอียดวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาในกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงควรเร่งดาเนินการแล้วเสนอเรื่องไป
ยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) อีกครั้ง โดยเพิ่ม
จานวนการรับนักศึกษาดังกล่าวรวมกับจานวนนักศึกษาปกติในที่ตั้ง ซึ่งหากยังมีรายชื่อนักศึกษาในศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี หลักสูตรดังกล่าวในมหาวิทยาลัยจะถูกปิดทันที
3) โครงการดังกล่าวสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จึงควรรายงานภาพรวมทั้งโครงการ โดยระบุ
รายละเอียดของโครงการเมื่อครั้งที่เสนอของบประมาณ จานวน 120 ล้านบาทจากสภามหาวิทยาลัย และผลการ
ดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และระบุสาเหตุปัญหาในการดาเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
4) โครงการที่ดาเนินการสืบเนื่องกันควรกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วดาเนินการตามเป้าหมายนั้ น
เพื่ อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และควรให้ความสาคัญ กับการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจนโดยจัดตั้ง เป็น
คณะกรรมการในการวางแผนการดาเนินงาน เช่น การพัฒนาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากพื้นที่เหมาะสม
กับการพัฒนาในสาขาวิชาดังกล่าว
5) มหาวิทยาลัยควรทบทวนระยะเวลาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต เนื่องจากระยะเวลา 3 ปี อาจไม่
เพียงพอในการจัดตั้งวิทยาเขตซึ่งต้องดาเนินการโดยใช้ระยะเวลายาวนาน ในระยะแรกจึงควรเป็นการเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐาน ปรับภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนเท่านั้น ยังไม่ควรเปิดการเรียนการสอน
6) เพื่ อให้สอดรับ กับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ รัชกาลที่ 10 และนโยบายรัฐบาล
ที่เน้นเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
(สระยายโสม) ควรดาเนินการโดยเริ่มจากการอบรมศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่ปลูก ศูนย์สมุนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่
และสร้างผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือจากอาจารย์ คณะต่างๆ เช่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยสามารถ
ขอรับงบบูรณาการจากจังหวัดได้
7) ควรศึกษารูปแบบการดาเนินการจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
จัง หวัดนครปฐมที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 และใช้ง บประมาณส่วนใหญ่ในการ
ดาเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน
8) ควรพิจารณาการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบกับการสอนผู้ช่วยพยาบาล และการจัดตั้ง
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ เพื่อทาให้มหาวิทยาลัยมีรายได้สองทาง สอดคล้องกับการทาการเกษตรและปลูกพืชสมุนไพรที่
สามารถนามาใช้ในการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ และประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
มติที่ประชุม

รับทราบผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักต่างๆ ดังนี้
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- อาจารย์พรรณา พูนพิน
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ ง จั ด ท าค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานั กงานอธิการบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2487/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม
2560 เป็นต้นไป จึงทาให้ตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ และตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มีการเปลี่ยนแปลง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ ง จั ด ท าค าสั่ ง สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่ 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายชื่อคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
3. คณะวิทยาการจัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ ง จั ด ท าค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ.2560
มติที่ประชุม 1. รับทราบคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. รับทราบคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายชื่อ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) สั่ง ณ วันที่
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
3. รั บ ทราบค าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 27/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
5.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากคณบดี
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่ ง
บริหาร จากคณบดี จะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันอัง คารที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ.2560 ได้ดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากคณบดี จานวน 1 ราย คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ด าเนิ น การจั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง ผลการเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห าร จากคณบดี
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รั บ ทราบผลการเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห ารจากคณบดี คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
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5.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และบทสรุป
ผู้บริหารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งาน ป.ป.ช. ให้ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณและการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกากับ
ของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 81 แห่ง โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเพื่อรับทราบ ซึ่งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.17 อยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับผลคะแนนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอันดับที่ 1 จากจานวน 81 มหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการได้นาผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
นาเสนอต่อสภามหาวิท ยาลัย ในการประชุม สภามหาวิทยาลั ยครั้ง ที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และบทสรุป
ผู้บริหารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.5 (ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat)
สรุปเรื่อง
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) กาหนดการฯ และโครงการประชุมทบทวนงานนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ (ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

