๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 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.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
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.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
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
ประธาน
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
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายทนง

โชติสรยุทธ์

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๒. อาจารย์ทวีศักดิ์
๓. นางสาววิลาวรรณ
๔. นางสาวกฤตยา

ทองคาสุก
จงประดับเกียรติ
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

๒

๕.
๖.

นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขีย ว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มี นิสิต นักศึกษาของ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษา ดังนี้
1) นางสาวอภิญญา สิทธิ เลิศ นายกษิดิ์เดช ละอองทอง นายชนาธิป ร่ม โพธิ์เงิน และนายอภิชาติ
ลิ้มวัฒนาถาวร นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
มิวสิควิดิโอ “SSRU MV Awards VOL.7” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2) นางสาวรัชนิตา พิมล นางสาวอนุสรา โคตตัสสา นายเกียรติศักดิ์ แซ่คู นายณัฐพงษ์ พิทักษ์อาไพพันธุ์
และนายปริญญา ยิ้มทะโชติ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม” ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การแสดงความยิ นดี ต่ ออธิ การบดีแ ละรองอธิ การบดีฝ่ า ยวิ ช าการซึ่ ง ได้รั บ แต่ ง ตั้ง เป็ น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี
และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏบ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการคัดเลือกจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเสนอความคิดเห็นผ่านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็น
ประธานกรรมการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสในการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดดังกล่าวในปีต่อๆ ไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 การเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโ รจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ ป ระชุมให้ทราบว่า อาจมี ก ารเลื่อนการจัดพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากติดงานพระราชพิธีต่างๆ โดยคาดว่าจะเริ่มพิธีพระราชทาน
ปริญ ญาบัต รในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง จะท าให้จ านวนบัณ ฑิ ต ที่ จ ะเข้ารั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต รมี ค่อ นข้ างมาก
มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบข้อมูลจากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.4 การปรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อมูล
การปรับเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัยต้องการปรับเลื่อน
การเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยปรับกลับไปเป็นแบบเดิม ได้แก่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบางแห่ง ก็ มีก ารปรับ เช่นกัน ซึ่ง จะสัม พันธ์กับ การคัดเลือกนัก ศึก ษาใหม่ หากมี การปรับเลื่อนการเปิดภาค
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะสามารถเปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบที่
2 มหาวิท ยาลั ยเปิ ดรั บ ตรง ซึ่ ง จะท าให้ ไ ด้บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถก่ อ นการคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุ ม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2560
เลขานุการฯ นาเสนอที่ ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 4/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การจั ด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทยตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้ง ต่อที่ ประชุ มให้ ทราบว่ า ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย
โดยมีข้อเสนอแนะให้นาเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบข้อมูล และให้จัดทาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีรายละเอียดครอบคลุมการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย
จึงขอนาเรียนที่ประชุม ให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดการจัดตั้งคลินิก
การแพทย์แผนไทย และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
1.สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2560 เมื่ อวันที่ 20
เมษายน พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
2) อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อให้
สอดคล้องกั บบริบทการบริห ารงานในปัจจุบัน โดยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 และคาสั่ง
สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 11/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ
(1) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานัก สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560
(2) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 11/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560
4.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สรุปเรื่อง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปีการศึกษา
2559 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปี 2559 ดังกล่าว และนารายงานผลการทดสอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามรายวิชา จานวน
5 วิชา เปรียบเที ยบกั บ โรงเรียนระดับ จัง หวัด โรงเรียนระดับ สัง กั ดอุดมศึก ษา (สกอ.) และโรงเรียนระดับ ประเทศ
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรมีการคานวนหาสัมประสิทธิ์การกระจายของแต่ละวิชา (Coefficient of Variation ; C.V.)
เพื่อพิจ ารณาว่าวิชาใดที่ควรมีการปรับการเรียนการสอน หากค่าสัม ประสิท ธิ์ ก ารกระจายอยู่ในช่วง 0-15 % ถือว่า
นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกัน แต่หากเกินกว่า 30% ขึ้นไป แสดงว่านักเรียนมีศักยภาพแตกต่างกันมาก ซึ่ง
ตัวแปรสาคัญคือ ครูผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
(2) ควรมี ม าตรการดึ ง ดู ด นั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให้ ศึ ก ษาต่ อในโรงเรี ย นต่ อ ไปโดยการมอบ
ทุนการศึกษา
(3) ควรสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการสอน ให้มีกาลังใจในการ
สอนต่อไป
(4) ควรเสริ ม สร้ างทั ก ษะพิเ ศษให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและบุ ค คลภายนอก เช่ น การจั ด โครงการค่ า ย
ภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในอีกทางหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
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4.3 รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดนโยบายและความก้าวหน้าเพื่อการดาเนินการปรับ
ยุท ธศาสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ส อดคล้องกับ โอกาสและความท้าทายของอุดมศึก ษา
ที่จะต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคานึงถึงศัก ยภาพความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมั ยตอบสนองต่อความต้องการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต และการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ เจ้า พระยาได้ ดาเนินการปรั บ ยุท ธศาสตร์ (Reprofiling) ของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้อ งกั บนโยบายของประเทศ และได้จัดท ารูปเล่ม ยุท ธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ.2560
ที่ประชุมได้รับฟั งข้อมู ล รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา”แล้ ว มี ก ารตั้ง ข้อ สัง เกตและมี ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากรัฐบาลมี ก ารเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่เ สมอ
มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบจานวนงบประมาณของปีปัจจุบัน เนื่องจากในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
จะถูก ตัดงบดาเนินงาน 8% และนางบประมาณวิจัยไปรวมกั บ งบประมาณบูร ณาการ โดยงบประมาณวิจัยต้อง
ตรวจสอบกั บ งบประมาณ ในปี 2560 ซึ่ง จะเป็นการนาเงินที่ ค้างตัดออกจากงบประมาณใหม่ ที่ ได้รับ จึง จะได้
ยอดงบประมาณวิจัยของปี 2561 อีกส่วนคืองบประมาณบูรณาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่มี
งบประมาณบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนั้นกองนโยบายและแผนต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของนโยบายรัฐบาลอย่างสม่าเสมอ
มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

4.4 หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบเสนอข้อมูล และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560” โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการฯ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการฯ
ตามข้อ 1 ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สาหรับผู้เสนอขอต่อเวลาราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ในข้อที่ 6 “ข้าราชการผู้ใดประสงค์ จ ะขอต่อ
เวลาราชการ ให้ ยื่ น คาขอตามวิธี ก าร แบบและภายในระยะเวลาที่ ส ภาสถาบั น อุด มศึ ก ษาก าหนด” ในการนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดทาเอกสารต่างๆ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม
2560 ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(2) แบบเสนอข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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(3) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบเสนอข้อมูล และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มี อานาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย
การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว ด าเนิ น การเป็ น รอบ
ปีง บประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิท ยาลั ยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ร ายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ
ครั้งที่ 2/2559 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
การดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ถือเป็นการดาเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามคาสั่ง สภามหาวิท ยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิท ยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มี นาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม เพื่อดาเนินงานตามปฏิทิ น
การปฏิบัติง านและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัยประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดาเนินงาน
ต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลจากการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมินผลเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(2) ควรเพิ่ ม เติม รายละเอียดการเปรียบเที ยบความก้ าวหน้าจากปีที่ ผ่านมา โดยเก็ บ ข้อมู ล จาก
การตอบแบบสอบถามเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
แก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยระบุคาถามปลายเปิดให้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงทั ศนคติได้ก ว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
นิสิตนักศึกษา
(3) ควรออกแบบข้ อ มู ล ของผู้ ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม ไม่ ใ ห้ มี ค วามเฉพาะเจาะจง
มากเกินไป เพราะอาจทาให้ทราบตัวบุคคล ทาให้อาจารย์บางส่วนเลี่ยงการตอบแบบสอบถาม
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(4) ควรมีการเก็บข้อมูลการเรียนการสอนเป็นระยะอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปี โดยให้อาจารย์ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ ป ระเมิ นตนเอง และนาผลการประเมิ นเสนอฝ่ายบริห ารมหาวิท ยาลัย ต่อไป โดยการประเมิ นควร
ดาเนินการพร้อมกันและนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเสนอให้คณะกรรมการทราบ จะทาให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในภาพรวม
โดยที่อาจารย์ไม่ต้องทางานซ้าซ้อน
(5) ควรกาหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผลให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ
มติที่ประชุม
พ.ศ.2560

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ

5.2 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 7/2557 วั นที่ 17 กรกฎาคม 2557 มี ม ติใ ห้จั ดตั้ ง
วิท ยาลัยการดนตรี เ ป็นส่วนงานภายในที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าคณะ และได้มี ก ารจัดตั้ง ส่วนงานภายในตามประกาศ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ พ .ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
วิทยาลัยการดนตรี ได้เปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เกี่ยวกับสาขาวิชา และสีครุยปริญญา ดังนี้
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรในระดับต่างๆ จากเดิมสังกัดในสาขาวิชาศิลปศาสตร์เป็นสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
แทน
เปลี่ยนสีประจาสาขาวิชาจากเดิมที่สังกัดในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ใช้สีแสดเป็นใช้สีเขียวเข้มแทน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อ 2 จาเป็นต้องดาเนินการจัดทา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมสาระที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าว แล้วดาเนินการตามขั้นตอน
การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป
ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิท ยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .... ขึ้น และส่งมอบให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านสานวนภาษาแล้ว
สาระสาคัญของการเพิ่มเติม ประกอบด้วย
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ต ” ใช้อัก ษรย่อ “ดศ.ด” และ “ปรัชญาดุษ ฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.บ”
สีประจาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สีเขียวเข้ม
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติห น้าที่เ ต็ม เวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมี อ าจารย์ป ระจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บมาตรฐานการศึก ษา การประกั นคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิท ยาลัย ” และ (7)
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิท ยาลัย จึ ง นาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวัน อังคารที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง หลัก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ว มี ม ติเ ห็น ชอบการเปลี่ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2555
5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้ จัด ส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดตาแหน่ง ทางวิชาการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ถาวร
วัฒนบุญญา
สาขาวิชาดนตรี
2) อาจารย์ฌาน
ปัทมะ พลยง
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3) อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
4) อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

๙

โดยการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
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. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้ม หาวิท ยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน... ศาสตราจารย์เ กียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการ
ดาเนินการแล้วได้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิช าการ เพื่ อพิจ ารณาผลการประเมิ นของ
ผู้ท รงคุณวุ ฒิ และนาเสนอสภาวิชาการรับ ทราบ มหาวิท ยาลัย นาผลการดาเนิน การดัง กล่า วข้า งต้น เข้า สู่
การพิจ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 5/2560 วั นพุ ธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 4 ราย ดังนี้
1) อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาดนตรี)
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559
2) อาจารย์ฌาน ปัทมะ พลยง
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
3) อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์)
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559
4) อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาถึง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจ ารณาของที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
1. อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
4 สิงหาคม พ.ศ.2559
2. อาจารย์ฌ าน ปัท มะ พลยง ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามั ย และ
ความปลอดภัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
3. อาจารย์ธีร ดิตถ์ โพธิตัน ติม งคล ดารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเคมี วิ เ คราะห์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
4. อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม 1. อนุมั ติแต่งตั้งอาจารย์ถาวร วัฒ นบุญ ญา ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ฌาน ปัทมะ พลยง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

๑๐

3. อนุ มั ติแต่ ง ตั้ง อาจารย์ธีร ดิ ตถ์ โพธิตัน ติม งคล ดารงตาแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
เคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
4. อนุมั ติแต่ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส ดารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
ในวัน พฤหัส บดี ที่ 15 มิ ถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ ชั้น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

