การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 11/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
3
4
4.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ผลการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)
และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.8 ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
5.10 การแต่งตั้งรองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
4.1 ผลการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
1. สภามหาวิท ยาลัย ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 8/2559 วั นพฤหัส บดีที่ 18 สิง หาคม
พ.ศ.๒๕๕9 ได้มีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559
2. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า ตามข้อ 13 ของคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติได้ก าหนดให้อานาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารวินิจฉัยปัญหาที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามคาสั่ง หัว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติฯ ประกอบกั บ มี ส ถาบั นอุ ดมศึก ษาบางแห่ ง ได้ห ารื อ
แนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการดาเนินงาน
ตามค าสั่ง หัวหน้าคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติฯ แล้วเมื่ อวั นที่ 11 สิง หาคม 2559 แต่เ พื่อให้เ กิ ด
ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจึงแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ 0201.1/3953
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3)3.16/
ว1386 เรื่อง แจ้งการวินิจ ฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 39/2559
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่ อให้สถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษารับทราบ และยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.1 วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)
และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาแผนการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)
มหาวิทยาลัยโดยวิเ คราะห์จ ากประเด็นสถานการณ์โ ลก สถานการณ์และยุท ธศาสตร์ห ลัก ของประเทศ
กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่ อการพัฒ นามหาวิท ยาลัย โดยเน้น ๓ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิ ต
และพัฒ นาครู ด้านอุ ตสาหกรรมบริการและการจัดการท่องเที่ ยวชุมชน และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ
2. มหาวิท ยาลัยได้จัดท าแผนกลยุท ธ์ก ารพัฒ นามหาวิท ยาลั ยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๒ โดยในแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ๑ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น บนพื้ น ฐานของมหาวิ ท ยาลั ย
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ๔ ด้ า น ได้ แ ก่ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางดนตรี การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางอุ ต สาหกรรมบริ ก าร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับแผนการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ
4. มหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการดาเนิน งานของโครงการพั ฒ นาศูน ย์ ความเป็ นเลิ ศตามอั ตลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ นของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุล าคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย ครั้ง ที่
๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
5. มหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลการดาเนินงานเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทียนจิน
นอร์ ม อล สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
การดาเนินการ
ฝ่า ยเลขานุ ก ารได้ น าเสนอเรื่ อ งการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอัต ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น
ของมหาวิทยาลัย บรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. คณะกรรมการด้า นกฎหมายของสภามหาวิท ยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2559
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจ ารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไข
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การกาหนดระดับ ตาแหน่ง และการแต่ง ตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสัง กั ดมหาวิท ยาลัย
ราชภั ฏบ้ า นสมเด็จ เจ้า พระยาให้ ดารงต าแหน่ง สูง ขึ้น (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ได้ แ ก้ ไ ขตามความเห็ น
ของคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พร้อมตารางเปรียบเทียบ เสนอต่อสภามหาวิท ยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนด
ระดั บ ต าแหน่ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาสัง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิท ยาการจั ดการ ขอน าเสนอหลัก สูตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยหลั ก สู ตรดั ง กล่า วได้ ผ่า นการวิ พ ากษ์ห ลั ก สู ต ร
และผ่ า นการกลั่น กรองเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ นาเข้า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่
1 กั นยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีม ติเ ห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข ก่อ น นาเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี การปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่ 9/2559
เมื่ อวั นที่ 1 กั นยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุก รรมการฯ กลั่ นกรองเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิท ยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรบริห ารธุรกิ จ บัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่ า นการกลั่น กรองเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ นาเข้า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่
6 ตุล าคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมี ม ติเ ห็นชอบ และให้แก้ ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข ก่ อ นน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
เมื่ อวั นที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ กลั่ นกรองเป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึก ษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่ านการวิ พ ากษ์ห ลั ก สูต ร และผ่านการกลั่น กรองเรี ยบร้ อยแล้ว โดยได้ นาเข้าที่ ป ระชุม คณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่
10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้วนาเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลัก สูตรกลั่นกรองการแก้ ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึก ษา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ ป ระชุ ม สภาวิ ชาการ ครั้ง ที่ 10/2559 เมื่ อ วัน ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 และนาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลัก สูตรดัง กล่าวได้ผ่านการวิพากษ์ห ลัก สูตร
และผ่ า นการกลั่น กรองเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ นาเข้า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่
1 กั นยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีม ติเ ห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข ก่อ น นาเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี การปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่ 9/2559
เมื่ อวั นที่ 1 กั นยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุก รรมการฯ กลั่ นกรองเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลัก สูตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
จุล ชี ววิท ยา (หลัก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลัก สู ตรดัง กล่าวได้ ผ่านการวิพ ากษ์ ห ลัก สูต ร
และผ่ า นการกลั่น กรองเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ นาเข้า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่
6 ตุล าคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมี ม ติเ ห็นชอบ และให้แก้ ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้วนาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูตรกลั่นกรองการแก้ ไ ข ก่อ น นาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
เมื่ อวั นที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ กลั่ นกรองเป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึ ก ษาที่ มี ห น้ าที่ ห ลั ก ทางด้ านการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสูตรนั้น ซึ่งมี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กั บสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ ของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิ ชาเสนอขออนุมั ติ เ ปลี่ย นแปลงรายละเอี ยดในหลั ก สูต ร ในหัวข้ ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลัก สูตรของสาขาวิช า
ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

1.

ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) และเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

2.

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

จากเดิม
อ.ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์

อ.โสภณ สระทองมา*
อ.กรกช วนกรกุล

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
เปลี่ยนเป็น
ลาออกจากมหาวิทยาลัย และ
สาขาวิชาขอปรับลดอาจารย์ประจา
หลักสูตร
จากเดิมจานวน 7 คน
ปรับเป็น จานวน 6 คน
ลาออกจากมหาวิทยาลัย
อ.ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี*
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

การเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่
11/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่
11/2559

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมั ติให้ ห ลัก สูตรทั้ ง 2 หลัก สูตรดัง กล่าวข้างต้ น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์จานวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 1 ราย คือ อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ในสาขาวิชา นิติศ าสตร์
และระดับรองศาสตราจารย์จานวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิ ชาการด าเนิ นการตามสาระในข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. 2554 และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556
และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ม หาวิ ท ยาลัยเป็น ผู้มี อ านาจแต่ ง ตั้ง และถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ง ทางวิชาการได้ ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิท ยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อพิ จารณาแต่ง ตั้ง
จานวน 2 ราย ดังนี้
1) อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชานิติศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ เสนอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลัย เสนอขออนุ มั ติแ ต่ง ตั้ ง อาจารย์ เ พื่อด ารงตาแหน่ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย และอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ดังกล่าว
ข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 5.10 การแต่งตั้งรองอธิการบดี
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558
เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิ ภ า
ดิ ล กสั ม พั น ธ์ ให้ ด ารงต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี โดย ก ากั บ ดู แ ลงานด้ า นกิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
งานด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น และศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี นั้ น เนื่ อ งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ได้เ กษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กั นยายน
พ.ศ.2559 และได้ขอลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ได้ ดาเนิ น งานอย่ างต่อ เนื่อ งจนกว่า มหาวิ ท ยาลั ย จะได้ พิจ ารณาผู้ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถเหมาะสม
มาดารงตาแหน่งรองอธิการบดีต่อไป
การดาเนินการ
เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ นงานของมหาวิท ยาลัย เป็ นไปอย่า งต่ อเนื่อ งและครอบคลุ มภารกิ จ
ของมหาวิท ยาลัย อธิก ารบดีจึง เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ซึ่ง ปัจ จุบันดารง
ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ดู แ ลงานด้ า นกิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
และได้ดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดารง
ต าแหน่ ง รองอธิ ก ารบดี พร้ อ มแนบข้ อ มู ล ประวั ติ ม าเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ เป็นรองอธิการบดี
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 12/2559
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

การดาเนินการ
ก าหนดการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ ง ที่ 12/๒๕๕9 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 15 ธัน วาคม
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

