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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕8
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/๒๕๕8
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2558 และการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 3.1 การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ยในคราวประชุม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ วั นพฤหั ส บดีที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น
การดาเนินการ
คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น เดื อ นแก่ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการพิจารณาที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ นของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ไม่ได้กาหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ระบุไว้ว่า
การจ่ายเงินเดือนนั้นให้จ่ายเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งบริหารที่ไม่ ใช่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมจึงมีมติว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีไม่มี
อานาจพิจารณากาหนดเงินเดือนแก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ และเสนอความเห็นว่า ในระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ ระบุไว้ใน “ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
หรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งผู้บริหาร หรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนวันที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ และยังไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่งให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามระเบียบนี้ นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารหรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งที่ว่างนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อน
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗” จึงเห็นว่าผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทน
ตาแหน่งผู้บริหารอื่นในมหาวิทยาลัยก็สามารถได้รับเงินประจาตาแหน่งอธิการบดีหรือผู้บริหารตาแหน่ง
อื่นได้ โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกาหนดให้ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจาตาแหน่ง ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินเทียบเท่าอีก ๑๕,๐๐๐ บาท
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
รั บ ทราบและพิ จ ารณารายงานผลการประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
การจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยนากลับไป
พิ จ ารณาเพื่ อ ความรอบคอบ โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในการประชุ ม ครั้ งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุ คคลพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย พนั กงานมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา พ.ศ.... ในเรื่อ ง
ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้ างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ มิถุ น ายน ๒๕๕๘ ได้พิจ ารณาร่างข้อบั งคับฯ ว่า ด้ว ยการบริห ารงานบุคคล
พนั กงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา พ.ศ.... และมีติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คลเสนอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และเสนอให้ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ลงนามในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดดังแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามในข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ย การก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดดังแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 4.3 ผลการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามรายชื่ อ
ที่ ค ณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอมา ผลการพิ จ ารณาที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
และเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดาเนินการทาบทามต่อไป
การดาเนินการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามลาดับ และได้จัดเตรียม
เอกสารประกอบการพิจ ารณาให้ สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอขอโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 4.4 ผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมา ผลการพิจารณา
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และเสนอขอโปรดเกล้ าฯแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จานวน 11 คน และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดาเนินการทาบทามตามรายชื่อต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
3. ดร.บุญลือ ทองอยู่
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา
5. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
8. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
9. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
11. นายทนง โชติสรยุทธ์
การดาเนินการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามลาดับ
และได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเสนอขอ
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คนต่อไป
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 4.5 การโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาได้ เสนอเรื่ องไปยั งส านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เสนอขอโปรดเกล้ า ถอดถอน นายพลสิ ท ธิ์ หนู ชู ชั ย อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ
ที่ เ ห็ น ชอบให้ น ายพลสิ ท ธิ์ หนู ชู ชั ย เป็ น ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผลให้นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาและดาเนิน การเพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
นายพลสิ ท ธิ์ พ้ น จากต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๘ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๔) เพราะเหตุ ที่เคยถูกศาลล้ มละลายกลางพิ พากษาให้ เป็น บุคคล
ล้มละลายและได้กราบบั งคมทูล พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ นายพลสิ ทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
บั ดนี้ ส านั กนายกรั ฐ มนตรี ได้มี ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เรื่อ ง ให้ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ้นจากตาแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 4.6 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ยได้จัดทาเล่ ม
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลั ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว
การดาเนินการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ตรวจเยี่ยม
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พสระยายโสมในโครงการพั ฒ นาวิ ท ยาเขตอู่ ท อง
ทวารวดี อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และได้สรุปผลการตรวจเยี่ยม
ดั ง กล่ า วน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 5.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
สรุปเรื่อง
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัย การดนตรี
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1099/2558 ภายใต้สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ว่าด้ว ยคุณสมบั ติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็จ เจ้ าพระยา เรื่ อง การสรรหาบุ คคลเพื่ อแต่ง ตั้ง ให้ ดารงตาแหน่ งคณบดีวิ ทยาลั ยการดนตรี
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 ประกาศฯ เรื่ อ ง “การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี
วิทยาลัยการดนตรี” ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
1.2 ประกาศฯ เรื่ อ ง “การด าเนิ น การสรรหาผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี
วิทยาลัยการดนตรี โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ” ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2558
1.3 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
2. ดาเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1 การให้ มี ก ารเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณบดี วิ ท ยาลั ย การดนตรี
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 มิถุนายน 2558 ตามแบบการเสนอชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3 การให้ ผู้ ได้ รั บการเสนอชื่ อ น าเสนอวิ สั ยทั ศน์ ต่ อคณะกรรมการสรรหาฯ
และบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี
2.4 การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี
2.5 การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาฯ เรียงตามลาดับอักษร คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ จานวน 1 คน เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจั ดการ ขอนาเสนอหลั กสู ต รนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่ านการวิพากษ์หลั กสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ ว
โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้
นาเข้าที่ป ระชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ วันที่ 5
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2558 สภาวิ ช าการมีมติให้ แก้ไขให้ มีความสมบูรณ์ จากนั้น ได้นาเข้าสู่ การประชุ ม
สภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ทยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาพยนตร์ และดิ จิ ทั ลมี เดี ย ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 และได้ มี
การปรั บแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16
กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาการจั ดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 5.3 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
สรุปเรื่อง
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตสระยายโสม ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
อยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ วิ ท ยาเขตดั ง กล่ า วมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ สกอ. ก าหนด
และแจ้ง สกอ. ต่อไป
2. ในระหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ วิ ท ยาเขตสระยายโสม มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงกาหนดชื่อเรียกให้สอดคล้องกับการดาเนินการว่า “หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
สระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี”
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่มีการเตรียมพร้อมดังกล่าว
และเพื่อบริการทางวิชาการในชุมชนในด้านการจัดการเรียนการสอน จึงกาหนดแนวทางในการจัดทา
โครงการการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ณ หน่ ว ยฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ สระยายโสมฯ ดั ง กล่ า ว
การดาเนินการ
1. มหาวิท ยาลัย มอบหมายให้ส าขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี จัดทาโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามแบบฟอร์ม
ที่ สกอ. กาหนด เพื่อ จัด การเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์
ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ชุมชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวจานวนหนึ่งแจ้งความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
2. มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการในระดั บ ต่ า งๆ
และได้รับความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
2.2 ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
2.3 สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งขอน าเสนอโครงการจั ดการศึ กษานอกสถานที่ ตั้ งฯ ในที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2558 วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ หากได้รับความเห็นชอบจะได้เสนอไปยัง สกอ. เพื่อทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์ ดร.นิ รั นดร์ สุ ธีนิ รันดร์ จัด ส่ง ผลงานทางวิ ชาการเพื่อขอกาหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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 มหาวิ ทยาลั ยเป็ นผู้ มี อ านาจแต่ งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการได้ ดาเนิ นการตามสาระในข้ อบั งคั 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 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิท ยาลัย น าผลการด าเนิน การดัง กล่า วข้า งต้น
เข้า สู ่ก ารพิจ ารณา
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2558 วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คือ
อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
เสนอกาหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิ ชาการบริหารการศึ กษา ทั้ งนี้ ไม่ก่ อน
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้
อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไม่ ก่ อ นวั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน
2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุ ดมศึ กษาที่ มี ห น้ าที่ ห ลั ก ทางด้ านการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ต็ มเวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรนั้น ซึ่งมี คุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิชาต่างๆ จานวน 33 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆในหลักสูตร
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น
การดาเนินการ
มหาวิทยาลั ยน าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสู ตรของสาขาวิชาต่างๆ
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุ มครั้ งที่ 7/2558 เมื่อ วันพฤหั ส บดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ซึ่งสภาวิช าการ ให้ความเห็ น ชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสู ตรของสาขาวิชาต่างๆ
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 33 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 5.6 ขออนุมัติการปิดหลักสูตร และกาหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. สกอ. กาหนดแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการสารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏ
ในระบบฐานข้อมูลของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. จากการสารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีมีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน
กลุ่ ม ที่ 2 หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ.2548 และหลั ก สู ต ร
ตามแนวทาง TQF ซึ่งมิได้เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้าง
อยู่ในระบบทะเบียน และรอการปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัย ขอนาเสนอแนวทางการดาเนินการสาหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยเสนอขอความเห็ น ชอบแล้ ว จากที่ ป ระชุ ม คณบดี
และรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2558 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่ มที่ 2 รอการปิ ดหลั กสู ตร และขอให้ ส าขาวิช าหรือคณะที่ รับผิ ดชอบหลั กสู ต ร
ในกลุ่ มนี้ จั ด ทาเอกสารรายงานผลต่า งๆ ตามแนวทางของหลั ก สู ตรแต่ล ะประเภท เช่น หลั ก สู ต ร
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ.2548 ให้ ท าเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลั ก สู ต ร
ตามแนวทาง TQF ให้จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้
จัดทาในลักษณะเท่าที่มีข้อมูล จัดกระทาได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรในกลุ่มนี้ ไม่ขอรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการ
ประเมินระดับหลักสูตร
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการปิดหลักสูตรและกาหนด
กลุ่มหลักสูตรซึ่งจะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 7/2558
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้
ครั้งที่
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100
ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

