การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 11/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕60
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับสถาบัน
ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
การขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากคณบดี
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และบทสรุปผู้บริหารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat)
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2560
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 10/๒๕60
เมื่ อ วั น พฤหั สบดี ที่ 19 ตุ ลาคม พ.ศ.2560 ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม เรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพี ย รชั ย ประธานคณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากตาแหน่งตามข้อ 9 (1) ของบังคับฯ
ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในข้อ 10 ได้ระบุไว้ว่าให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
3. กรณีตาแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารง
ตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างก็ได้
การดาเนินการ
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ น า (ร่ า ง) ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา เรื่อ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้ า พระยา เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2560 วั น พฤหั ส บดี
ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10
ตุ ล าคม พ.ศ.2560 มี ม ติ เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ย
องค์ ป ระกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น
จากต าแหน่ ง ของกรรมการ ตลอดจนการประชุ ม วิ ธี ก ารด าเนิ น งานของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... และมอบหมายให้ ง านวิ นั ย และนิ ติ ก ารปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 14/2560
วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
การพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น า (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่ ง เสริม กิ จ การมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. .... และตารางเปรีย บเที ย บ น าเสนอต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจา
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
โดยที่ ป ระชุ มคณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลั ย มี ม ติเห็ น ชอบผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในปีต่อไป
การดาเนินการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2559 ในระดั บ สถาบั น เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
ความเป็นมา
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญ ญาแก่นิสิต
นัก ศึก ษาที่ เรีย นครบตามหลั กสู ตร ซึ่งผ่านการอนุ มัติ ผลการเรีย นของนิ สิต -นั กศึก ษาที่เรียนครบหลัก สูต ร
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 7 จานวน 18 คน นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้ง ที่ 11/2560 เพื่ อให้ส อดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4)
อนุมัติให้ปริญ ญา ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตชั้นสูง ประกาศนียบั ตรบัณ ฑิต อนุปริญ ญาและประกาศนียบัต ร
จานวน 18 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ครั้งที่ 7 จานวน 18 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จานวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์นนท์ณธี
ดุลยทวีสิทธิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
2) อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ
สาขาวิชาธุรกิจบริการ
3) อาจารย์เชิดศิริ
นิลผาย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. การขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ดั ง กล่ าวในข้ อ ที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนิ นการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ .ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9 ) พ .ศ.2 55 6 และ (ฉบั บ ที่ 1 0 ) พ.ศ. 25 5 6
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)
ระบุ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการได้ ด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน
3 ราย ดังนี้
1) อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาอาเซียนศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2) อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ
3) อาจารย์เชิดศิริ

นิลผาย

เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาธุรกิจบริการ)
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่ อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
3 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจาหลักสูตร “อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรือ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส อนและค้ น คว้ าวิ จั ย
ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลั ก สู ต รที่ อ าจารย์ ผู้ นั้ น มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร” และระบุ ให้ “อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา โดยจะเป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจานวน คุณวุฒิ
และคุณ สมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
มีตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญ ญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่ ง ทางวิช าการอย่ างน้ อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อ นหลั ง และกาหนดให้ “อาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน”
2. พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระสาคั ญ ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึก ษา
การประกันคุ ณ ภาพการศึกษา การเปิด การสอนของมหาวิท ยาลั ย และติด ตามประเมิ นผลการดาเนิน งาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ” และ (7) “พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรของสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ย นแปลง อาจารย์ประจาหลัก สูต ร
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
และเทคโนโลยี
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)

จากเดิม

อ.นิธิวดี พะเทพ
อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์
อ.วรานันท์ อิศรปรีดา

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีความประสงค์จะสร้าง
ความครบถ้วนสมบูรณ์
ในด้านสัดส่วนของอาจารย์
ประจาหลักสูตรต่อนักศึกษา
จึงดาเนินการเกลี่ยจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรในบางหลักสูตร
ที่มีจานวนเพียงพอแล้ว
เพื่อถ่ายโอนให้แก่หลักสูตรอื่นๆ
สาหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
จึงประสงค์จะปรับลดอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อรองรับ
การเกลี่ยอาจารย์ดังกล่าว
จานวน 3 คน

เปลี่ยนเป็น

-

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 4.7 การขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไ ด้นาเสนอในการจัดตั้งภาควิชาเพิ่มเติม จาก 2 ภาควิชา
เพิ่มอีก 7 ภาควิชา รวมทั้งสิ้น 9 ภาควิชา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18
สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ ประชุม สภามหาวิทยาลัย มีมติรับ ทราบ การขอเพิ่ มภาควิชาในคณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปทบทวน ภายหลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ทบทวนการขอเพิ่มภาควิชาอีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารสาขาวิชา/
หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตร
ใหม่ ) การบริห ารห้อ งปฏิ บั ติก าร ครุภั ณ ฑ์ รวมถึ ง งบประมาณ ด้ วยการน าสาขาวิช าหรือ หลัก สูต รที่ มี ศาสตร์
ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันอันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และทาให้การบริหาร จัดการ
ด้านวิชาการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีอยู่
จ านวน 32 หลั ก สู ต ร จั ด รวมหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ มี เนื้ อ หาทางวิ ช าการใกล้ เคี ย งกั น ไว้ ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง สิ้ น
8 ภาควิ ช า (ภาควิ ช าเดิ ม 4 ภาควิ ช า คื อ (1) ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (2) ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
(3) ภาควิชาเทคนิ คการแพทย์ (4) ภาควิช าการแพทย์แผนไทย และขอเพิ่ มอี ก 4 ภาควิชา คือ (1) ภาควิช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (3)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์)
2. คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 5/2560 วั นพฤหั สบดีที่ 18
สิ ง หาคม พ.ศ.2560 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ในการขอเพิ่ ม ภาควิ ช าและรว มถึ ง วิ ช าการแพทย์ แ ผนไทยด้ ว ย
และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที นาเสนอการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภายนอกโครงสร้าง
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาวาระการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติการขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 4 ภาควิชา ดังนี้
1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
3) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 5.1 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) ได้รับ อนุมัติงบประมาณจากงบบารุง
การศึกษา (คงคลัง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท โดยได้รายงานความก้าวหน้ า
โครงการฯให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้
1.1 ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ ในคราวประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2557
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557
1.2 รายงานความก้ าวหน้ าโครงการฯ ครั้ งที่ 2 ในคราวประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
1.3 รายงานความก้ าวหน้ าโครงการฯ ครั้ งที่ 3 ในคราวประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
2. วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ดังนี้
1. งบประมาณบ ารุ งการศึ ก ษา (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561) ยอดเงิน รวมของวิ ท ยาลั ย
การดนตรี ทั้งสิ้น 6,277,900 บาท ขออนุมัติ งวดที่ 1 จานวน 60% เป็นเงิน 3,766,740 บาท โดยแบ่งเป็น
1.1 สานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
จานวนเงิน
1,019.100 บาท
1.2 ภาควิชาดนตรีไทย
จานวนเงิน
454,390 บาท
1.3 ภาควิชาดนตรีตะวันตก
จานวนเงิน
1,372,800 บาท
1.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จานวนเงิน
920,450 บาท
2. งบประมาณบ ารุง การศึ ก ษา คงคลั ง (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559) ขออนุ มั ติ จ านวน
100% ดังนี้
2.1 สานักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
จานวนเงิน
850,230 บาท
2.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จานวนเงิน
1,975,770 บาท
3. งบประมาณบารุงการศึกษา คงคลัง ระยะที่ 3 (งบที่ได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย)
ขออนุมัติ จานวน 100% เป็นเงิน 10,500,000 บาท ดังนี้
3.1 ผลผลิตด้านบริการวิชาการ โครงการจัดตั้ง ศูนย์พั ฒ นาวิชาชีพ ดนตรีบ้านสมเด็ จฯ
“BANSOMDEJ MUSIC CENTER” จานวนเงิน 7,000,000 บาท
3.2 ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โครงการบริหารจัดการสานักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี และโครงการจัดหาบุคลากรและอาจารย์ชาวต่างประเทศ จานวนเงิน 3,500,000 บาท

การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึ ง ขอน าเสนอผลการด าเนิ น งานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 5.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
3. อาจารย์พรรณา พูนพิน
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2. นางสาววรรณดี อั ศ วศิ ลปกุ ล ได้ รับ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั กงาน
อธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2487/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่
20 กรกฎาคม 2560 เป็น ต้ น ไป จึงท าให้ต าแหน่ ง กรรมการและเลขานุ ก าร และต าแหน่ ง ผู้ช่ วยเลขานุ การ
ของคณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย )
มีการเปลี่ยนแปลง
3. คณะวิทยาการจั ดการได้ มีก ารเปลี่ยนแปลงผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก เพื่ อให้ การบริห ารงาน
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการ ดังนี้
1. จัด ท าค าสั่ ง สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 25/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายชื่อ
คาสั่ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ นเพื่อ แต่งตั้ ง บุค คลให้ด ารงตาแหน่ งสู ง ขึ้น (สาหรับ พนั กงานมหาวิท ยาลัย )
สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
3. จัด ท าค าสั่ ง สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 27/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 5.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากคณบดี
ความเป็นมา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ ยมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ด ารง
ตาแหน่งบริหาร จากคณบดี จะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560
2. คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่ 6/2560 วันอังคารที่ 31
ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้ดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร จากคณบดี จานวน
1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโนธิน
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาได้ดาเนิน การจัด ทาประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็ จเจ้าพระยา เรื่ อง ผลการเลื อกกรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากผู้ ดารงต าแหน่ ง บริ หาร จากคณบดี
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 5.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และบทสรุปผู้บริหารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ความเป็นมา
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ และ
ในกากับของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 81 แห่ง
2. การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลรายงาน
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเพื่อรับทราบ
3. ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้า นสมเด็ จเจ้า พระยา โดยภาพรวมได้ค ะแนนเท่ า กับ ร้อ ยละ 87.17 อยู่ ในระดั บ สูง มาก และเมื่ อ พิ จารณา
จากการจั ด อั น ดั บ ผลคะแนนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระ ยาอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 1
จากจานวน 81 มหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 5.5 (ร่าง) กาหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat)
ความเป็นมา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) กาหนดการฯและโครงการประชุมทบทวนงานนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภ ามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่
16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 12/2560
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560
วันศุกร์ที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560
วันพุธที่
17 พฤษภาคม พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
กาหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕60 ในวัน อาทิ ตย์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑0.3๐ น. ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

