การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2559
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
การดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
รายงานแผนการดาเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกาหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ....
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 3.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2559
เมื่อ วัน พฤหั ส บดีที่ 17 มีน าคม พ.ศ. 2559 ได้มีม ติ อนุ มัติ (ร่า ง) คาสั่ งสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
1. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย
บัวกันต์
กรรมการ
4. นายอาทร
ทองสวัสดิ์
กรรมการ
5. นายศิลปชัย
หอมทรัพย์
กรรมการ
6. นายสุภัทร
บุญส่ง
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
กรรมการ
8. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์
รักรงค์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการ
11. นายสุชาครีย์
ก่อเกียรติตระกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายชยนยุช
โอภาสวิริยะกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายพิสิฐ
วงศ์วัฒนากูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาววิลาวรรณ
ดวงลิวงษ์
เจ้าหน้าที่
15. นางสาวกรกาญจน์
อุ่นบ้าน
เจ้าหน้าที่
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ.2559 เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 3.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2559
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558

สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2559
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 17 มี น าคม พ.ศ. 2559 ได้ มี ม ติ อนุ มั ติ (ร่ า ง) ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“5. นายฉัตรชัย บัวกันต์
กรรมการ”
“7. ดร.บุญลือ ทองอยู่
กรรมการ”
“8. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการ”
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่
3/2559 เรื่ อง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คาสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาที่ 4/2558
สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
สรุปเรื่อง
เนื่ อ งด้ ว ยหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ มี
การเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารและกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบั น โดยคณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ มี
การเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารและกรรมการประจ าคณะและเสนอให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าค าสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาคณะ
ครุศาสตร์ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอให้มหาวิทยาลัย
จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
ส านั ก และสถาบั น (แก้ไ ข) โดยอาศัยอานาจตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยที่ 1/2558 เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านั ก และสถาบั น วรรคท้ าย ซึ่ งให้ อธิ การบดี จั ด ท าค าสั่ งและแจ้ งให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/2559 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559
2) จั ด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 1071/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559
น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
วาระที่ 4.2 การดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้ว ย
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ในมาตรา 49 และมาตรา 50
และตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ว่ าด้ วยองค์ ประกอบ จ านวน คุ ณสมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การได้ มาวาระการด ารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธี ก ารด าเนิน งานของคณะกรรมการฯ
โดยคณะกรรมการฯ มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และได้ร ายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
การดาเนินการ
สาหรับการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ถือเป็นปีที่สามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯได้จัดประชุมเพื่อดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทา
เอกสารแนวทางการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2559 เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ ให้ ห น่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทราบ และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ (มคจม.) ตามค าสั่ ง ที่ 3413/2558 สั่ ง ณ วั น ที่ 3 ธั น วาคม พ.ศ.2558
โดยมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบต่อข้อเสนอการชี้แจงรายละเอียด ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 ในวาระที่ 5.40 เรื่ อ ง ขอชี้ แ จง
รายละเอีย ดการจั ดตั้ งส านั กงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัยในมนุษย์ (มคจม.) เพิ่ม เติม เพื่ อให้
คณะกรรมการดั ง กล่ า วสามารถปฏิ บั ติ ง าน ด าเนิ น การรั บ รองการอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การวิ จั ย
ในมนุษย์ และดาเนินการออกเอกสารเพื่อรับรอง/ไม่รับรอง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ให้แก่โครงการวิจั ย
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ โดยเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน (มคจค.) ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2556 รายละเอียดในสาเนามาตรฐาน
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน (มคจค.) ของส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
พ.ศ.2556 ดังแนบ
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งรายนามคณะกรรมการและหน้าที่ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 3413/2558 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 4.4 รายงานแผนการดาเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
3/2558 วั น พุ ธ ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ.2558 ได้ มี ม ติ อ นุ ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.ไพฑู ร ย์ มากสุ ข
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กันยายน พ.ศ.2562
และตามมติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม
2557 ได้ ก าหนดบรรทั ด ฐานในการน าเสนอแผนการด าเนิ น งานตามนโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากดารงตาแหน่ง และนาเสนอความก้าวหน้า
ในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดารงตาแหน่งครบ 1 ปี
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้เรียนเชิญอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
น าเสนอแผนการด าเนิ น งานตามนโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริห ารงานตามที่ ไ ด้ เ สนอวิ สั ย ทั ศ น์
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 4.5 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกาหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สรุปเรื่อง
1. มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการยกร่าง “แผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2560 - 2564
เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา” จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานสาคัญในด้านต่างๆ
เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายเชิงคุณภาพการจัดการศึกษา
2. สภามหาวิทยาลั ย มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนาเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ เพื่อประกอบ
การเสนอแนะแนวทางการกาหนดนโยบายเชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายวิชาการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อประมวลข้อมูลพื้นฐานสาคัญๆ ดังกล่าว
2. ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะต่างๆ วิทยาลัย
การดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี สานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
และกองบริหารงานบุคคลเพื่อขอรับข้อมูล จากนั้นได้ประมวลข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนาเสนอ
ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1) จานวนหลักสูตร จาแนกตามหน่วยผลิตบัณฑิต
2) จานวนอาจารย์ จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
3) จานวนนิสิตจาแนกตาม (1) จานวนแรกเข้า (2) จานวนปัจจุบัน (3) สถานะนิสิต
ปัจจุบัน (4) จานวนนิสิตที่พ้นสภาพ/ลาออก/ย้ายสาขา (5) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้การนาเสนอดังกล่าว จาแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ
และระดับหลักสูตร
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ
รั บ ทราบข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าคั ญ เพื่ อ ประกอบการให้ ค าแนะน าในการก าหนดนโยบาย
เชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 5.1 การสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
1. สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็ นชอบให้ จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 18
มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา เห็ นชอบข้ อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ว ยการบริห ารและดาเนิ นงานโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม
2559
3. มหาวิ ทยาลั ย ดาเนินการสรรหาผู้ อ านวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559
ในข้อ 13 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อานวยการคนหนึ่งตามคาแนะนาของอธิการบดีจากบุคลกรภายใน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”
การดาเนินการ
เพื่ อ ให้ ป ระชาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี ส่ ว นร่ ว มให้
การสรรหาผู้ อานวยการโรงเรี ย นสาธิตฯ มหาวิทยาลั ยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการ
โรงเรีย นสาธิตฯ” ตามคาสั่ งมหาวิทยาลั ยฯ ที่ 586/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ ดังนี้
1. จัดทาประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
1.2 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ มีคุณ สมบัติเข้า รับการสรรหาเป็นผู้ อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
1.3 ประกาศฯ เรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559

2. ดาเนินการตามประกาศฯ ในข้อที่ 1 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1 การให้ มี ก ารเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2559
ตามแบบการเสนอชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 ราย คือ
1) อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นาเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ อาจารย์
และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.4 การหยั่งเสียงโดยอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.5 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาฯ ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองฯ คือ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
2.6 การให้ผู้ได้รับการกลั่นกรองฯ นาเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 ปรากฏว่า อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ได้รับการพิจารณาเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัยขอนาเสนอผลการพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ต่อ ที่ประชุม
สภามหาวิท ยาลัย เพื่อพิจ ารณาแต่งตั้ง อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ให้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอร่างระเบียบฯว่าด้ว ยการให้ ทุน
พั ฒ นาบุ ค ลากร พ.ศ. .... เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการด้ า นกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย
และคณะกรรมการด้านกฎหมายฯได้พิจารณาแล้วเสร็จ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเห็นควรให้มีการปรั บแก้ไขร่างระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว และนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่ า ด้ ว ยการให้ ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร พ.ศ. .... ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการด้ า นกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มัติ (ร่ าง) ระเบีย บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ว ยการให้ ทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์จานวน 6 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ขนิษฐา
หทัยสมิทธ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย์
ลอยพิมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
3) อาจารย์ ดร.ชูวิทย์
รัตนพลแสนย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
4) อาจารย์สรรพัชญ์
เจียระนานนท์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5) อาจารย์ชนินทร์
มณีดา
สาขาวิชานิติศาสตร์
6) อาจารย์บูรณจิตร
แก้วศรีมล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2556
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)
ระบุ ให้ ม หาวิทยาลั ย เป็ น ผู้ มีอานาจแต่ งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการได้ ดาเนิน การตามสาระในข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่
10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิท ยาลัย น าผลการด าเนิน การดัง กล่า วข้า งต้น เข้า สู ่ก ารพิจ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง จานวน 6 ราย ดังนี้
1) อาจารย์ขนิษฐา
หทัยสมิทธ์
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ไม่ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2558

2) อาจารย์ ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย

3) อาจารย์ ดร.ชูวิทย์
4) อาจารย์สรรพัชญ์
5) อาจารย์ชนินทร์
6) อาจารย์บูรณจิตร

เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การอาหาร)
ไม่ก่อนวันที่ 21 กันยายน 2558
รัตนพลแสนย์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว)
ไม่ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2558
เจียระนานนท์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
ไม่ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2558
มณีดา
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชานิติศาสตร์)
ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2558
แก้วศรีมล
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ไม่ก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 6 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลั กสูตรการศึกษาให้ส อดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิชา จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและ
(2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
2 สาขาวิชา (1) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ (2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ต่อสภาวิชาการ
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่ งสภาวิ ช าการ มี ม ติ ใ ห้
ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว
และนาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559
ลาดับ

หลักสูตร

1.

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2.

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
เปลี่ยนเป็น
อ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง*
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อ.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร*
ลาออกจากการเป็นอาจารย์
อ.เพ็ญแข รุ่งเรือง*
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

การเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ส าขาวิช าทั้ง 2 สาขาวิช าดัง กล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 5/2559
สรุปเรื่อง
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 19 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 าหนดการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 5/๒๕๕9 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

