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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 11/๒๕60 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ล้ิมสุขวัฒน์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน การผลิตและพัฒนาครู ของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี   
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า วันพฤหัสบดีท่ี  
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จะมีการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร รวม 5 แห่ง  
ในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมติท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดให้ใช้สถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นพื้นท่ีรองรับการ
ตรวจเยี่ยมดังกล่าว โดยมีผู้บริหารน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู  
และรับฟังแนวคิดรวมทั้งข้อเสนอแนะจากองคมนตรี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้  

1) ทีม 12 A Studio ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม โครงการประกวดหนังส้ัน “ศาสตร์พระราชา 
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ณ ห้องเบญจนฤมิต สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

2) นายเกษมสันต์ ต้นวงศ์ นายชาญวิทย์ ศรีประทุมวงศ์ และนายดุลยวัต ล้อมสมบูรณ์ นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

3) นางสาวณัฐพร ค าบุบผา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลกรุงเทพ 

4) นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการประกวดเด่ียวดนตรีไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ ครั้งท่ี 3 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 81 ปี ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

- นายภูวนัย แตงลิตร์ หลักสูตรดนตรีศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง 
  
- นางสาวณัฐรุจา ใจสนธิ หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้ 



๓ 

 

- นางสาวเสาวลักษณ์ ค าจันทร์ หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซออู้ 
- นายชวลิต ลีนาบัว หลักสูตรดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอด้วง  
- นายปฏิภาณ ธนาฟู หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทปี่ใน  
- นายปุณณวุฒิ เหนี่ยงข า หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทระนาดทุ้ม  
- นายวัชรพงศ์ ชมช่ืน หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทจะเข้  
- นายสัญชัย งอยปัดพันธ์ หลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทขิม 7 หย่อง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  10/๒๕60 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2560   

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 9 (1) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในข้อ 10 ไ ด้ระบ ุ
ไว้ว่าให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังอยู่ในวาระท่ีเห ลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังในต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
 



๔ 

 

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
1) การเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งท่ีว่าง

ดังกล่าว เป็นการเลือกบุคคลมาจ านวน 1 ราย แล้วน าราย ช่ือไปรวมกับกรรมการท่ีมีอยู่ปัจจุบัน เพื่ อให้  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกแต่งต้ังประธานกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  
 2) เนื่องด้วยในข้อบังคับฯ ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2556 ไม่ได้ก าหนดวิธีการในการสรรหากรรมการในกรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง ดังนั้นควรระบุในค าส่ังฯ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ดังนี้  
“ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 10, 11 และ 12 โดยอนุโลม โดยให้ด าเนินการสรรหาจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 
จ านวน 2 คน และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวให้เหลือจ านวน 1 คน 
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง”  
  

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ัง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง  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. .... 
สรุปเร่ือง 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจน  
การประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบหมายให้งานวินัยและ 
นิติการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 14/2560 วันพุธท่ี 18 
ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 

การพิจารณา  
  เนื่องด้วยเป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตจาก 
ท่ีประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ อยู่ในท่ีประชุมได้ในฐานะผู้ให้ข้อมูล โดยไม่มีสิทธิให้ข้อคิดเห็นใดๆ 
จากนั้นท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดสาระส าคัญใน (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 



๕ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า  
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 โดย
ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2559  ในระดับสถาบัน  เสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิ จารณ าและให้ ข้ อ เสนอแนะในการประ ชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) ควรเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาสถิติการเพิ่ม-ลด ของผลการประเมินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2) ควรระบุผลการด าเนินงานเป็นจ านวนร้อยละ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีระบุเป็น
จ านวนร้อยละอยู่แล้ว เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน เช่น ในองค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น  

3) ในกรณีของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สกอ. แนะน าให้ใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ 
INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis) ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการตั้งแต่ 3 – 5 บท โดยจะมีระบบการวิเคราะห์อัตโนมัติ 

4) ควรปรับรายละเอียดการน าเสนอตัวบ่งช้ีเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

5) ควรปรับรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ หน้า 41 และ 42 การก าหนด
รายละเอียดของจุดเด่นและจุดแข็ง และเนื้อหาของโอกาสในการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ประกอบและ  
หน้า 44 และ 46 ตัวบ่งช้ีส าคัญในระดับคณะท่ีมีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาควรปรับ
เป็นจุดอ่อนท่ีต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข  

6) หน้า 45 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันโดยรวม ข้อ 3 ระบุว่าตัวบ่งช้ีส าคัญหลายตัว
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ียังไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน ควรก าหนดเป็นสัดส่วนปริมาณ
ของจ านวนอาจารย์ท่ีมี คุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการแทน เพื่อเป็นแนวทางแก่
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ท่ีสะท้อนคุณภาพดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

7) มหาวิทยาลัยควรจัดท าเป็นรายละเอียดแนวทางในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆ และ
ตอบข้อค าถามท่ีกรรมการมีการต้ังข้อสังเกต เพื่อเป็นแนวทางแก่สภามหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบายพัฒนา
มหาวิทยาลัย  



๖ 

 

8) ปัจจุบัน สมศ. ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระบบ PDCA โดยน าผลจากการประเมินคุณภาพไปสู่การประชุมก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรติดตามข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการ
ประกันคุณภาพท่ีก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

4.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาท่ี
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต-นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 7 จ านวน 18 คน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร จ านวน 18 คน 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียด หลักเกณฑ์และความถูกต้องแล้วมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ 
นิสิต-นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 7 จ านวน 18 คน 
  

มติที่ประชุม ให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 7 
จ านวน 18 คน  
   

4.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 

อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
 2)  อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ สาขาวิชาธุรกิจบริการ 
 3)  อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มี



๗ 

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้ ง ท่ี  11/2560 วันพฤหัสบดี ท่ี  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่ อพิ จารณาแต่งต้ัง จ านวน  
3 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) 
 ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 2)  อาจารย์ ดร.ตุลยราศร ีประเทพ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาธุรกิจบริการ) 
 ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 3)  อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ท้ัง 3 ราย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามท่ีเสนอมา  
  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา) ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ตุลยราศรี  ประเทพ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาธุรกิจ
บริการ) ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เชิดศิริ  นิลผาย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2560 

 

4.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานท างวิชาการท่ีไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา  
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 



๘ 

 

 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสภา
วิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าว แล้วน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ตามท่ีเสนอ 
  

มติที่ประชุม อนุมั ติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ.2560) 
 

 4.7 การขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น าเสนอในการจัดต้ังภาควิชาเพิ่ม เติมจาก 2 ภาควิชา  
เพิ่มอีก 7 ภาควิชา รวมท้ังส้ิน 9 ภาควิชา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2559 วันพฤหัสบดีท่ี  
18 สิงหาคม พ.ศ.2559 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปทบทวน ภายหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทบทวน
การขอเพิ่มภาควิชาอีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารสาขาวิชา/หลักสูตรมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่) การบริหาร
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ ด้วยการน าสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีมีศาสตร์ใกล้เคียงกันมารวมไว้ใน
ภาควิชาเดียวกันอันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และท าให้การบริหาร จัดการด้านวิชาการและงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีมีอยู่จ านวน 32 หลักสูตร จัดรวมหลักสูตร/
สาขาวิชาท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน รวมท้ังส้ิน 8 ภาควิชา (ภาควิชาเดิม 4 ภาควิชา คือ  
(1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (3) ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ (4) ภาควิชาการแพทย์
แผนไทย และขอเพิ่มอีก 4 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (3) ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์)  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในการขอเพิ่มภาควิชาและรวมถึงวิชาการแพทย์แผนไทยด้วย และมอบหมาย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  น าเสนอการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ  
สภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภายนอกโครงสร้าง 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าวาระการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 
 
 
 



๙ 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยมีการต้ังข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยของ

รัฐจ านวน 6 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการขอจัดต้ังส่วนราชการเพิ่มเติม โดยเป็นการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่ งเป็นโอกาสท่ีดีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการศึกษาข้อมูลตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยข้างต้นและด าเนินการเสนอขอ
อนุมัติไปยัง สกอ.  
 

มติที่ประชุม อนุมัติการขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 ภาควิชา ดังนี้ 
     1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     2. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
     3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     4. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบาย ในการจัดสวัสดิการให้ แก่บุ คลากร 
ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน เพื่ อให้แนวนโยบายน าไปสู่การปฏิบั ติ มหาวิทยาลัยฯจึงได้ก าหนดแนวทาง  
ในการจัดต้ังกองทุนบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อน างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
มาบริหารในรูปของกองทุน ในจ านวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2560 ได้มีมติ
อนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 มหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้นิติกรจัดท า (ร่าง) ระเบียบฯกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... และให้น าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 16/2560 วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   โดยให้
ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯเสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1) ควรพัฒนาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อความ
คล่องตัวและเป็นรูปแบบมากกว่ากองทุน 

2) ควรท าประชาพิจารณ์ก่อนเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 
3) ควรมีแนวทางในการผลักดันให้บุคลากรซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เข้าสู่ต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
4) เนื่องจากปัญหาความเหล่ือมล้ าของสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท มหาวิทยาลัย

จึงควรน าปัญหาดังกล่าวหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้แทนคณาจารย์ และ
สภาคณาจารย์และข้าราชการก่อน เมื่อได้ข้อสรุปท่ีแน่ชัดจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 



๑๐ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ท าประชาพิจารณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบบ ารุง
การศึกษา (คงคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท โดยได้รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ
ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้ 
  1.1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 วันพฤหัสบดีท่ี 
20 มีนาคม พ.ศ.2557 
  1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งท่ี 2 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี3/2558 
วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2558  
  1.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งท่ี 3 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี8/2559 
วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 2. วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดท่ี 1 ดังนี้ 
  1. งบประมาณบ ารุงการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ยอดเงินรวมของวิทยาลัย 
การดนตรี ท้ังส้ิน 6,277,900 บาท ขออนุมัติ งวดท่ี 1 จ านวน 60% เป็นเงิน 3,766,740 บาท โดยแบ่งเป็น 
   1.1 ส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  จ านวนเงิน 1,019,100 บาท 
   1.2 ภาควิชาดนตรีไทย   จ านวนเงิน 454,390 บาท 
   1.3 ภาควิชาดนตรีตะวันตก   จ านวนเงิน 1,372,800 บาท 
   1.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา    จ านวนเงิน 920,450 บาท 
  2. งบประมาณบ ารุงการศึกษา คงคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ขออนุมัติ จ านวน 100% 
ดังนี้ 
   2.1 ส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี จ านวนเงิน 850,230 บาท 
   2.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา   จ านวนเงิน 1,975,770 บาท 
  3. งบประมาณบ ารุงการศึกษา คงคลัง ระยะท่ี 3 (งบท่ีได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย)   
ขออนุมัติ จ านวน 100% เป็นเงิน 10,500,000 บาท ดังนี้ 
   3.1 ผลผลิตด้านบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาวิชาชีพดนตรีบ้านสมเด็จฯ 
“BANSOMDEJ MUSIC CENTER” จ านวนเงิน 7,000,000 บาท  
   3.2 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โครงการบริหารจัดการส านักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี และโครงการจัดหาบุคลากรและอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวนเงิน 3,500,000 บาท 

ท่ีประชุมได้รับฟังข้อมูลการรายงานผลการด าเนินโครงการท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัย แล้วมีการต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) กรณีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม)  
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบถึงการด าเนินการท้ังหมด และงบประมาณคงเหลือ



๑๑ 

 

เท่านั้น จึงควรจัดท ารายละเอียดแยกส่วนกับการขอเปล่ียนแปลงปรับแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นวาระเพื่อพิจารณา แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

2) การจัดการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
ในปีการศึกษา 2559 ได้รับการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง และมีผลการประเมินต้องปรับปรุง และใน 
ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยต้องไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
โดยในส่วนของนักศึกษาปัจจุบันต้องจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในท่ีต้ังด้วย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเงื่อนไขว่ามหาวิทยาลัยต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ถึงรายละเอียดวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาในกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งด าเนินการแล้วเสนอเรื่องไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) อีกครั้ง โดยเพิ่ม
จ านวนการรับนักศึกษาดังกล่าวรวมกับจ านวนนักศึกษาปกติในท่ีต้ัง ซึ่งหากยังมีรายช่ือนักศึกษาในศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี หลักสูตรดังกล่าวในมหาวิทยาลัยจะถูกปิดทันที 

3) โครงการดังกล่าวส้ินสุดเมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา จึงควรรายงานภาพรวมท้ังโครงการ โดยระบุ
รายละเอียดของโครงการเมื่อครั้งท่ีเสนอของบประมาณ จ านวน 120 ล้านบาทจากสภามหาวิทยาลัย และผลการ
ด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ และระบุสาเหตุปัญหาในการด าเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

4) โครงการท่ีด าเนินการสืบเนื่องกันควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วด าเนินการตามเป้าหมายนั้น
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และควรให้ความส าคัญกับการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจนโดยจัดต้ังเป็น
คณะกรรมการในการวางแผนการด าเนินงาน เช่น การพัฒนาจัดต้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากพื้นท่ีเหมาะสม
กับการพัฒนาในสาขาวิชาดังกล่าว 

5) มหาวิทยาลัยควรทบทวนระยะเวลาของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต เนื่องจากระยะเวลา 3 ปี อาจไม่
เพียงพอในการจัดต้ังวิทยาเขตซึ่งต้องด าเนินการโดยใช้ระยะเวลายาวนาน ในระยะแรกจึงควรเป็นการเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐาน ปรับภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนเท่านั้น ยังไม่ควรเปิดการเรียนการสอน 

6) เพื่อให้สอดรับกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 และนโยบายรัฐบาล  
ท่ีเน้นเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 
(สระยายโสม) ควรด าเนินการโดยเริ่มจากการอบรมศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับพันธุ์พืชท่ีปลูก ศูนย์สมุนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
และสร้างผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือจากอาจารย์คณะต่างๆ เช่น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยสามารถ
ขอรับงบบูรณาการจากจังหวัดได้  

7) ควรศึกษารูปแบบการด าเนินการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการจัดต้ังศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐมท่ีสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 – ช้ันปีท่ี 4 และใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการ
ด าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน 

8) ควรพิจารณาการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบกับการสอนผู้ช่วยพยาบาล และการจัดต้ัง
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ เพื่อท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้สองทาง สอดคล้องกับการท าการเกษตรและปลูกพืชสมุนไพรท่ี
สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุ และประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานโครงการท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
   

 5.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเร่ือง 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 19 
ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักต่างๆ ดังนี้ 



๑๒ 

 

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   - อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
   - อาจารย์พรรณา  พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงจัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาท่ี 25/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส่ัง ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 

2. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2487/2560 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม 
2560 เป็นต้นไป จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ และต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) มีการเปล่ียนแปลง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงจัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาท่ี 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายช่ือค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ส่ัง ณ วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 3. คณะวิทยาการจัดการได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงจัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาท่ี 27/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) ส่ัง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม 1. รับทราบค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 25/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส่ัง ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. รับทราบค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายช่ือ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ส่ัง ณ วันท่ี 
19 ตุลาคม พ.ศ.2560  

3. รับทราบค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 27/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) ส่ัง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 

 

 5.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากคณบดี 
สรุปเร่ือง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร จากคณบดี จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม  
พ.ศ.2560 ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากคณบดี จ านวน 1 ราย คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากคณบดี  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 



๑๓ 

 

  5.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และบทสรุป
ผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
สรุปเร่ือง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับ
ของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 81 แห่ง โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเพื่อรับทราบ ซึ่งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.17 อยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับผลคะแนนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอันดับท่ี 1 จากจ านวน 81 มหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และบทสรุป
ผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 5.5 (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
สรุปเร่ือง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการฯ และโครงการประชุมทบทวนงานนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันท่ี 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560  
 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/๒๕60  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560  
ในวันอาทิตย์ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 10.30 น. ณ ระยองรีสอร์ท  จังหวัดระยอง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


