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อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1

สรุปมติที่ส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวทิยำลัย ครั้งที่ 11/๒๕๕๙       2
โครงกำรประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำน เรื่อง แนวคิดในกำรก ำกับนโยบำย   4
ของสภำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรบริหำรมหำวทิยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/๒๕๕๙                      

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย                
ร าชภั ฏบ้ านสม เ ด็จ เ จ้ าพร ะยา  เ ป็ นประ ธ ำนกำ รประ ชุม             
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 11/2559    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระยำ
โอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ขอแสดงควำมยินดีกับคณำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  
ทำงวิชำกำรสูงขึ้น 2 ท่ำน

อำจำรย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญำกุล ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำนิติศำสตร์ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ.2559

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงนชุ อุณอนันต์ ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน พ.ศ.2559



สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติในประเด็น           
ส ำคัญต่ำงๆ ดังนี้

(1) เห็นชอบ วำระเชิ งนโยบำย เรื่ อง กำรปรับยุทธศำสตร์ 
(Reprofiling) และกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมอัตลักษณ์              
ที่โดดเด่นของมหำวิทยำลัย

(2) เห็นชอบ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร              
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

(3) เห็นชอบ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

(4) รับทราบ กำรขอควำมเห็นชอบหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำอำเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) โดยให้น ำกลับไปแก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
และน ำเสนอสภำวิชำกำรก่อนน ำเสนอมำยังสภำมหำวิทยำลัย              
อีกคร้ังหนึ่ง

(5) รับทราบ กำรขอควำมเห็นชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้น ำ
กลับไปแก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวฒุิและน ำเสนอสภำวิชำกำร
ก่อนน ำเสนอมำยังสภำมหำวิทยำลัยอีกคร้ังหนึ่ง

(6) รับทราบ กำรขอควำมเห็นชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้น ำ
กลับไปแก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวฒุิและน ำเสนอสภำวิชำกำร
ก่อนน ำเสนอมำยังสภำมหำวิทยำลัยอีกครั้งหนึ่ง



(7) รับทราบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลับรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้ ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ... 
โดยมอบให้ นำยวรพงษ์ วรรณศิ ริ  ด ำ เนิ นกำรน ำ เรื่ อง เข้ ำ                                                
ที่ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย                   
เพื่ อพิจำรณำแก้ไข (ร่ ำง ) ข้อบั งคับฯ ดั งกล่ำวและน ำ เสนอ                   
สภำมหำวิทยำลัยอีกครั้งหนึ่ง

(8) รับทราบ ผลกำรวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ             
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 39/2559 เรื่อง กำรจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหำธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ

(9) อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในหลักสูตร จ ำนวน 2 หลักสูตร 
ดังนี้

1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

(10) อนุมัติแต่งตั้ง
1)  อำจำรย์พิบู ลย์ วิ ฑู รย์ปัญญำกุล  ด ำรงต ำแหน่ ง                 

ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  สำขำวิช ำนิ ติศำสตร์  ทั้ งนี้ ตั้ ง แต่ วั นที่               
2 พฤษภำคม พ.ศ.2559

2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงนุช อุณอนันต์ ด ำรงต ำแหน่ง        
รองศำสตรำจำรย์  สำขำวิช ำบริหำรธุ รกิจ  ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วันที่                 
26 กันยำยน พ.ศ.2559

(11) อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์
เป็น รองอธิกำรบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559



โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขท่ี ๑๐๖๑ ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑ http://uc.bsru.ac.th

คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำน เรื่อง แนวคิด
ในกำรก ำกับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ และร่วมประชุมกับสถำบันขงจื๊อ
ระหว่ำงวันที่ 21 - 26 พฤศจิกำยน พ.ศ.2559 ณ มหำวิทยำลัยครูเทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน รวมทั้งร่วมชม
กำรแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
และมหำวิทยำลัยผู้สูงวัย สำธำรณรัฐประชำชนจีน

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการก ากับนโยบายของ                
สภามหาวทิยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลศิ

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคดิในการก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ


