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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/๒๕๕9   2 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 17 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ผลการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559  
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปญัหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

18 
 

18 
ระเบียบวาระที่ 5 

5.1 
 
5.2 
 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
 
5.6 
 
5.7 
 
5.8 
5.9 
5.10 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรบัยุทธศาสตร์ (Reprofiling)  
และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลกัษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหนง่สงูข้ึน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลกัสูตร 
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์
การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2559 

 

 
มติสภามหาวิทยาลยั 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2559 

 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.2559  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลยั 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 

 

 
มติสภามหาวิทยาลยั 
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             
             
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 

 

 
4.1 ผลการวินิจฉัยเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 39/2559  

เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ความเป็นมา  
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๕9 ได้มีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559  เรื่อง การจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 2. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า ตามข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาติได้ก าหนดให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ประกอบกับมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้หารือ  
แนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพื่อช้ีแจงนโยบายการด าเนินงาน 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แต่เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจึงแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ 0201.1/3953 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3)3.16/ 
ว1386 เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39 /2559  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษารับทราบ และยึดถือ 
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
   
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.1 วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)  

และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยั 
 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) 
มหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จากประเด็นสถานการณ์โลก สถานการณ์และยุทธศาสตร์หลักของประเทศ 
ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้น ๓ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต 
และพัฒนาครู  ด้านอุตสาหกรรมบริการและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 2. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒ โดยในแผนกลยุทธ์ที่  ๑ ผลิตบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่  การผลิตบัณฑิตครู  การผลิตบัณฑิตทางดนตรี การผลิตบัณฑิต 
ทาง วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการผลิ ตบัณฑิ ตทางอุ ตสาหกรรมบริ การ  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ ง  
กับแผนการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย 
 3. มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ 
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 5. มหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทียนจิน 
นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอเรื่องการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
ของมหาวิทยาลัย บรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  

ของมหาวิทยาลัย 

 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559  
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไข 
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
    
การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่ได้แก้ไขตามความเห็น 
ของคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พร้อมตารางเปรียบเทียบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 



             
             
              
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร          
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่    
1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อน น าเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559        
เมื่อวันที่  1 กันยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว              
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 



            
             
             
             
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่  
6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559        
เมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว              
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 2.  สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 



            
             
             
             
                  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาเซยีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าว 
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี 
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลยั) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข      
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 



            
             
             
             
             
   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร     
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  9/2559 เมื่อวันที่     
1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อน น าเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559         
เมื่อวันที่  1 กันยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว            
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร        
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  10/2559 เมื่อวันที่  
6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อน น าเสนอขอ      
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559         
เมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว              
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 



            
             
             
             
             

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2555) 
  2) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ งที่  11/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่              
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด      
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 



 
 
 
 
  



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบของ

สภาวิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

อ.ดร.ธัชณัฐชัย สุวรรณสทิธ์ิ ลาออกจากมหาวิทยาลัย และ
สาขาวิชาขอปรับลดอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
จากเดิมจ านวน 7 คน 
ปรับเป็น จ านวน 6 คน 

- เห็นชอบ 
ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 
11/2559 

2. บรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 

วิทยาการจัดการ อ.โสภณ สระทองมา* 
 

อ.กรกช วนกรกุล 

ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

 

ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
บรหิารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี* 
 

อ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 

เห็นชอบ 
ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 
11/2559 

 
 



ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์จ านวน 2 ราย ไดจ้ัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ 
และระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์  ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่  6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่  9) พ.ศ.2556  
และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 
 

การด าเนินการ  

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชานิติศาสตร์) 
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ เสนอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 
  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 
 



ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1 ราย และอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว
ข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลยั 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2559 

 

 
วาระที่ 5.10 การแต่งตั้งรองอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558   
เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา   
ดิลกสัมพันธ์  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  โดย ก ากับดูแลงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา   
งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือ ข่ายอาเซียน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี นั้น เนื่อง จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ.2559  และไดข้อลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
มาด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุ มภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงเสนอช่ือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์  ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งผู้ ช่วยอธิการบดีดูแลงานด้านกิจการนิสิตนัก ศึกษาและศูนย์การ ศึกษาอู่ทองทวารวดี  
และได้ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี พร้อมแนบข้อมูลประวัติมาเพื่ อประกอบการพิจารณา ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์  เป็นรองอธิการบดี 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2559 

 
 

วาระท่ี 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2559 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี ้

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 

1/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลยั 

            
            
            
            
            
             


