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ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.2559  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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4.1 การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระพรหมบัณฑิต 

 
ความเป็นมา  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่  5/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต)   ในการนี้มหาวิทยาลัย 
ได้ประสานงาน เรื่อง การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน  
พ.ศ.2559  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
 
การด าเนินการ  
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าก าหนดการพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต)  ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
และเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัย 
ได้จัดรถตู้ไว้บริการรับ-ส่ง บริเวณหน้าอาคาร 11 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในเวลา 
09.00 น. แต่งกายด้วยชุดปกติขาวหรือชุดสากลสุภาพ และฝ่ายเลขานุการจัดเตียมครุยสภามหาวิทยาลัยไว้ให้ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.2 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบาย 

ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
ความเป็นมา  
 1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าโครงการ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 
  1) เพ่ือก าหนดแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนและก ากับนโยบาย 
เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  2) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล  
  3) เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
  4) เ พ่ือศึกษา เรี ยนรู้ แนวปฏิบัติที่ ดี ของการสร้ า งหลักสู ตรสู่ ความเป็น เลิ ศ 
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 2. รูปแบบการด าเนินการจะประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธา รณรัฐ
ประชาชนจีน  
 3. มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุม  
และแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และร่วมประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
  
การด าเนินงาน 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการและก าหนดการประชุมสัมมนาและศึกษา  
ดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 
กันยายน พ.ศ.2559  และส ารวจรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารวมโครงการฯดังกล่าว 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.3 การจัดงานวันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย 

และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  
 
ความเป็นมา  
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพจัดงาน  
“วันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”  
โดยร่วมมือกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ก าหนดการจัดงาน  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. มหาวิทยาลัย ได้จัดท าโครงการและก าหนดการ “งานครบรอบ 124 ปี”การสถาปนา
การฝึกหัดครู ไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ”  โดยมีกิจกรรมส าคัญแยกออก 
เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย   
  2.1 กิจกรรม “พิธีสงฆ์” 
  2.2 กิจกรรม “การเปิดงานและบรรยายพิเศษ” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ  
และการบรรยายพิเศษโดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
  2.3  กิจกรรม “การแสดงความสามารถของนิสิต” โดยนิสิตวิทยาลัยการดนตรี 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.4 กิจกรรม “วิชาการเพ่ือการพัฒนาการผลิตครู” โดยคณะครุศาสตร์ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าโครงการ และก าหนดการ “วันครบรอบ 124 ปี การสถาปนา 
การฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ
และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานดังกล่าว รายละเอียดตามโครงการและก าหนดการดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 
ความเป็นมา  
 1. ในปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์มีนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  
จ านวนกว่า 4,000 คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556  
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา จ านวน 72,349,200 บาท   
(เจ็ดสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาท) จากงบบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกับ 
คณะครุศาสตร์และสาขาวิชา 
 3. มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2557  และสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 4. คณะครุศาสตร์ได้จัดท าสรุปการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของคุรุสภา สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 
จากคุรุสภา 
  4.2 หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )  ผ่ านการรับรองหลักสูตร 
ด้านมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานบัณฑิตจากคุรุสภา 
  4.3 นิสิตที่ เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )  ที่ เข้าศึ กษา 
ในปีการศึกษา 2557 และส าเร็จการศึกษาในปี 2558 ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา 
  4.4 การด าเนินงานตามโครงการฯดังกล่าวมีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 31,622,652 
บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) 

 
ความเป็นมา  
 ด้วยอาจารย์กิตติ  เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ลาออก 
จากต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงแต่งตั้งอาจารย์สุเมธ  พัดเอ่ียม ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมแทน  
และตามความในวรรคท้ายของค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  1/2558  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน ให้อธิการบดีจัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้  
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  
การด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  2810/2559  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยแต่งตั้งอาจารย์ สุเมธ  พัดเอ่ียม  
เป็นคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.5 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562 
 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการ พัฒนา 
สู่คุณภาพมาตรฐานสากลระยะ 5 ปี พุทธศักราช 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และได้รับการอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559   
 2. มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์พัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2562 และโดยเฉพาะในแผนกลยุทธ์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มี 
อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ที่ประชุมคณะผู้ บริหารมหาวิทยาลั ย  รองอธิการบดี  และผู้ ช่ วยอธิการบดี 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  ผู้ช่วยอธิการบดี จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย  โดยมีมติให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่ โดดเด่น 
ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562  โดยมีการจ าแนกงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในการประชุม  
ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
ความเป็นมา 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับ 
และรายจ่ายและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป  
ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  
และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2559  วันอังคารที่ 6 กันยายน 
2559 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอน
วิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) 
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 1 5 
กันยายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
 
ความเป็นมา 
 1. สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (12)  
ระบุเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง  
กับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบังคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน รองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี 1 คน กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน กรรมการ 
 (4) คณบดีที่มาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการ 
 (5) หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กรรมการ 
  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 1 คน    
 (6) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน กรรมการ 
 (7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 (8) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (10)หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้กรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ได้อีก 
 3. คณะกรรมการฯ (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้ด ารง
ต าแหน่งครบวาระ 2 ปี และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจะเกษยีณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2559 
 4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 
กันยายน 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน 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  ทองค าสุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางมรกต  ภู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางบุญเพ็ง  หงส์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรพย์สิน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 รายละเอียดดังแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2 การจ้างอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558  
ได้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ.2558   
 2. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี  ในวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ.2559  และได้ขอปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือด าเนิน
ภารกิจตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ 
 3. ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559  ได้มีมติเห็นชอบให้จ้างอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  
ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  ในข้อ 5 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการเพ่ือท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียง  
กับหน่วยงานและปริมาณของหน่วยงานอ่ืนในระดับเดียวกัน ทั้งนี้โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยด้วย” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการจ้างอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  ปฏิบัติหน้าที่คณบดี 
คณะวิทยาการจัดการต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5  
ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2558  ท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้  
เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1.  รับทราบการจ้างอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือน 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯผ่านการประเมินในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ของนายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล 

 
ความเป็นมา 
 1.  นายสุชาครีย์   ก่อเกียรติตระกูล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร) 
 2.  คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้  ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณาและให้คะแนน
ผลการประเมินฯ รวมกันเกินร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 3. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  มีมติในคราวประชุม 
ครั้ งที่  4/2559 เมื่ อ วันที่  5  กันยายน 2559 เห็นชอบและให้น า เ รื่ อ งผลการประเมินฯ  
และผ่านการประเมินในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีของ นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมินและสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร)  
ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  และผลการเมินความรู้ความสามารถ  และทักษะ  
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมินต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
หรือเทียบเท่า) ของนายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 
 
เอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2549 
 3. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 4. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2556 



 5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) 
  
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 จะพิจารณาอนุมัติให้นายสุชาครีย์  ก่อเกียรติตระกูล ผ่านการประเมินในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือไม่  หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

(ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ)  ของนางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ 
 
ความเป็นมา 
 1. นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร)  
เพ่ือไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ   
 2.  คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนน
ผลการประเมินฯรวมกันเกินร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
 3. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีมติในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  เห็นชอบและให้น าเรื่องผลการประเมินฯเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์  เสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน และสรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  และผลการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมินต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) ของนางอัชรี   
ภักดีสุวรรณ์  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทายาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 
กันยายน พ.ศ.2559 
 
เอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2549 
 3. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 4. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2556 



 5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 จะพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของ นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ หรือไม่หรือจะพิจารณา
เป็นประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
             
            
            
            
             
             
            
            
            
             
             
            
            
            
            
             
            
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 

 

 
วาระท่ี 5.6  การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  ครั้งที่ 5 - 7 รวมจ านวน 2,110 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 
หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร รวม 2,110 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 (รอบที่ 2) ครั้งที่ 5 - 7 รวมจ านวน 2,110 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 

 
 

วาระท่ี 5.7  การขออนุมัติการปิดหลักสูตร และก าหนดกลุ่มหลักสูตร 
ที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. สกอ. ก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการส ารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏ  
ในระบบฐานข้อมูลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีหลักสูตร  
3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน 
  กลุ่มที่  2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตร 
ตามแนวทาง TQF ซึ่งมิได้เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่  
ในระบบทะเบียน และรอการปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว 
  กลุ่มท่ี 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการส าหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
  กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลักสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร      
ในกลุ่มนี้ จัดท าเอกสารรายงานผลต่างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ให้ท าเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF  
ให้จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้จัดท าในลักษณะเท่าที่มี
ข้อมูลจัดกระท าได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรในกลุ่มนี้ไม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
  กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
 4. มหาวิทยาลัยได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการดังกล่าวในข้อ 3 เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในระดับต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนว
ทางการด าเนินงาน 
  4.2 สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน 
  4.3 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร 
 5. ในการด าเนินงานตามปกติ ต้องน าเสนอความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไปยัง 
สกอ. ภายใน 30 วัน ภายหลังการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย แต่เกิดความผิดพลาดในการประสานงาน



ระหว่างฝ่ายวิชาการกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงยังมิได้รายงานผลการพิจารณา  
ของสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. และจากการประสานหารือไปยัง สกอ. ได้รับค าแนะน าให้น าเรื่องดังกล่าว
กลับมาสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ 
จากสภามหาวิทยาลัย โดยจะขอน าเสนอแนวทางการด าเนินงานปิดหลักสูตรและก าหนดกลุ่มหลักสูตร  
ที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรเข้ารับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดอนุมัติการปิดหลักสูตรและก าหนด
กลุ่มหลักสูตรซึ่งจะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 

 
 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9 
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


