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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/๒๕60 

วันพุธท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
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.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส 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. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ 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 
1. นายทนง โชติสรยุทธ์ ติดภารกิจ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาท่ีท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษา ดังนี ้ 

1) นางสาวอภิญญา สิทธิเลิศ นายกษิดิ์เดช ละอองทอง นายชนาธิป ร่มโพธ์ิเงิน และนายอภิชาติ  
ลิ้มวัฒนาถาวร นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด 
มิวสิควิดิโอ “SSRU MV Awards VOL.7” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2) นางสาวรัชนิตา พิมล นางสาวอนุสรา โคตตัสสา นายเกียรติศักดิ์ แซ่คู นายณัฐพงษ์ พิทักษ์อ าไพพันธ์ุ 
และนายปริญญา ยิ้มทะโชติ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม” ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.2 การแสดงความยินดีต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเสนอความคิดเห็นผ่านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็น
ประธานกรรมการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสในการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดดังกล่าวในปีต่อๆ ไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2560 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  อาจมีการเลื่อนการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากติดงานพระราชพิธีต่างๆ โดยคาดว่าจะเริ่มพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะท าให้จ านวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีค่อนข้างมาก 
มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบข้อมูลจากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๓ 

 

  1.4 การปรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อมูล
การปรับเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัยต้องการปรับเลื่อน  
การเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยปรับกลับไปเป็นแบบเดิม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบางแห่งก็มีการปรับเช่นกัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หากมีการปรับเลื่อนการเปิดภาค
การศึกษา มหาวิทยาลัยจะสามารถเปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบที่ 
2 มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง ซึ่งจะท าให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถก่อนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20  
เมษายน พ.ศ. 2560   

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  3.1 การจัดท าข้อมูลรายละเอียดการจัดตั้งคลิ นิกการแพทย์แผนไทยตามมติ ท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย 
โดยมีข้อเสนอแนะให้น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบข้อมูล และให้จัดท าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีรายละเอียดครอบคลุมการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย  
จึงขอน าเรียนที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดการจัดตั้งคลินิก
การแพทย์แผนไทย และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบในโอกาสต่อไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 1.สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักต่างๆ ดังนี้ 
  1) อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
  2) อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง   ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 



๔ 

 

 2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานในปัจจุบัน โดยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 และค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 11/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 (1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560  
 (2) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 11/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 

4.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สรุปเรื่อง 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 
2559 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปี 2559 ดังกล่าว และน ารายงานผลการทดสอบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา จ านวน 
5 วิชา เปรียบเทียบกับโรงเรียนระดับจังหวัด โรงเรียนระดับสังกัดอุดมศึกษา (สกอ.) และโรงเรียนระดับประเทศ  
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
 ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมข้ีอเสนอแนะ ดังนี ้
 (1) ควรมีการค านวนหาสัมประสิทธ์ิการกระจายของแต่ละวิชา (Coefficient of Variation ; C.V.)  
เพื่อพิจารณาว่าวิชาใดที่ควรมีการปรับการเรียนการสอน หากค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ในช่วง 0-15 % ถือว่า
นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกัน แต่หากเกินกว่า 30%  ข้ึนไป แสดงว่านักเรียนมีศักยภาพแตกต่างกันมาก ซึ่ง
ตัวแปรส าคัญคือ ครูผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 

 (2) ควรมีมาตรการดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงให้ศึกษาต่อในโรงเรียนต่อไปโดยการมอบ
ทุนการศึกษา 

(3) ควรสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการสอน ให้มีก าลังใจในการ
สอนต่อไป 

(4) ควรเสริมสร้างทักษะพิเศษให้แก่นักเรียนและบุคคลภายนอก เช่น การจัดโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในอีกทางหนึ่งด้วย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
  
 
 



๕ 

 

 4.3 รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดนโยบายและความก้าวหน้าเพื่อการด าเนินการปรับ
ยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับโอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา  
ที่จะต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงศักยภาพความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิต และการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม 
และตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และได้จัดท ารูปเล่มยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่  5/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 
 ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา”แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่เสมอ 
มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบจ านวนงบประมาณของปีปัจจุบัน เนื่องจากในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
จะถูกตัดงบด าเนินงาน 8% และน างบประมาณวิจัยไปรวมกับงบประมาณบูรณาการ โดยงบประมาณวิจัยต้อง
ตรวจสอบกับงบประมาณ ในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการน าเงินที่ค้างตัดออกจากงบประมาณใหม่ที่ได้รับ จึงจะได้ 
ยอดงบประมาณวิจัยของปี 2561 อีกส่วนคืองบประมาณบูรณาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่มี
งบประมาณบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนั้นกองนโยบายและแผนต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของนโยบายรัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
 

 4.4 หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบเสนอข้อมูล และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการต่อเวลาราชการ
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 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ส าหรับผู้เสนอขอต่อเวลาราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ในข้อที่ 6 “ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อ
เวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบและภายในระยะเวลาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด” ในการนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดท าเอกสารต่างๆ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2560 ดังนี ้

(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(2) แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๖ 

 

 (3) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบเสนอข้อมูล และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ .ศ.2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ  
ครั้งที่ 2/2559 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ถือเป็นการด าเนินงานปีแรกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทิน 
การปฏิบัติงานและได้จัดท าเอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลจากการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมินผลเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(2) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดการเปรียบเทียบความก้าวหน้าจากปีที่ ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลจาก 
การตอบแบบสอบถามเดียวกัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุผลหรือสาเหตุของปัญหา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
แก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยระบุค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงทัศนคติได้กว้างข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม 
นิสิตนักศึกษา 

(3) ควรออกแบบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม ไม่ให้มีความเฉพาะเจาะจง 
มากเกินไป เพราะอาจท าให้ทราบตัวบุคคล ท าให้อาจารย์บางส่วนเลี่ยงการตอบแบบสอบถาม 



๗ 

 

(4) ควรมีการเก็บข้อมูลการเรียนการสอนเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี โดยให้อาจารย์ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่ประเมินตนเอง และน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป โดยการประเมินควร
ด าเนินการพร้อมกันและน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วเสนอให้คณะกรรมการทราบ จะท าให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในภาพรวม 
โดยที่อาจารย์ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน 

(5) ควรก าหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผลให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ  
  
 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 
 

5.2 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  7/2557 วันที่  17 กรกฎาคม 2557 มีมติให้จัดตั้ง
วิทยาลัยการดนตรีเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้มีการจัดตั้งส่วนงานภายในตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ .ศ. 2557 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

วิทยาลัยการดนตรี ได้เปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เกี่ยวกับสาขาวิชา และสีครุยปริญญา ดังนี้ 
  -  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรในระดับต่างๆ จากเดิมสังกัดในสาขาวิชาศิลปศาสตร์เป็นสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 
แทน 
  -  เปลี่ยนสีประจ าสาขาวิชาจากเดิมที่สังกัดในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ใช้สีแสดเป็นใช้สีเขียวเข้มแทน 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อ 2 จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ข้ึน เพื่อเพิ่มเติมสาระที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าว แล้วด าเนินการตามขั้นตอน 
การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...)  
พ.ศ. .... ข้ึน และส่งมอบให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้านส านวนภาษาแล้ว 

สาระส าคัญของการเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
  -  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มีปริญญาสามช้ัน คือ 

   (ก) เอก เรียกว่า “ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.ด” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกว่า “ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.ม”  
   (ค) ตรี เรียกว่า “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.บ” 

 -  สีประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สีเขียวเข้ม 
 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา  

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

 



๘ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556  
  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ  
 

มติท่ีประชุม อนุมัตใิห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลกัสูตร ดังนี ้
     (1) หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2555 
 

  5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี ้
 1)  อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา สาขาวิชาดนตรี 
 2)  อาจารย์ฌาน  ปัทมะ พลยง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3)  อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ 
 4)  อาจารย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 



๙ 

 

 โดยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2560 วันพุธที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 4 ราย ดังนี ้
 1)  อาจารยถ์าวร  วัฒนบุญญา  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาดนตรี) 
 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559  
 2)  อาจารยฌ์าน ปัทมะ พลยง  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
 3)  อาจารยธี์รดิตถ์  โพธิตันติมงคล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์) 
 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559  
 4)  อาจารย ์ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
    ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง 

1. อาจารย์ถาวร  วัฒนบุญญา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
4 สิงหาคม พ.ศ.2559 

2. อาจารย์ฌาน  ปัทมะ พลยง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

3. อาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์  
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 

4. อาจารย์ ดร.ธัชกร  สุวรรณจรัส ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ถาวร  วัฒนบุญญา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดนตรี  
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 

2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ฌาน  ปัทมะ พลยง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 



๑๐ 

 

3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  
เคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 

4. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร .ธัชกร  สุวรรณจรัส ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/๒๕60  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560  
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


