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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัย 
การดนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 4.1 รายงานสรุปจ านวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ปีการศึกษา 2558 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ     
และบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา เข้าเรียนในหลักสูตรทั้ งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
การด าเนินการ 
 การด าเนินการคัดเลือกผู้เรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้นแล้ว 
สรุปจ านวนผู้เข้าเรียน ได้ดังนี้ 

จ านวนผู้เข้าเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 

จ าแนกตามหลักสูตร และคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ล าดับ วิธีการเข้ารับ ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการ
จัดการ 

รวม 
ระดับ

ปริญญาตร ี

บัณฑิต
วิทยาลัย 

รวม
ทั้งหมด 

 ปริญญาตร ี        
1. สอบคัดเลือก คบ.  

5 ปี (โดยคณะครุศาสตร์) 
672 - - - 672 - 672 

2. ADMISSIONS 202 220 174 250 846 - 846 
3. สอบคัดเลือก  

(โดยกองกลาง 
ของมหาวิทยาลัย) 

174 837 858 1,293 3,162 - 3,162 

4. ทุนโครงการอุดมศึกษา - 1 1 - 2 - 2 
5. โครงการแลกเปลี่ยน 

ที่ MOU ไว ้
- 41 - - 41 - 41 

 รวม 1,048 1,099 1,033 1,543 4,723 - 4,723 
 บัณฑิตศึกษา        

6. สอบคัดเลือก 
(โดยบณัฑิตวิทยาลัย) 

- - - - - 85 85 

 รวม - - - - - 85 85 
 รวมท้ังหมด  4,808 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 4.2 บัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏและปริญญาที่ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/(122)/2558  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และขอให้
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุทุกแห่งน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบการทูลเกล้าฯ  
ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 
เมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา
ของไทยมาอย่างต่อเนื่อง 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ด า เนินการเรื่ องการทูล เกล้ าฯ 
ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฝ่ายเลขานุการ 
ได้น าบัญชี ร ายชื่ อมหาวิทยาลั ยราชภัฏและปริญญาที่ ขอพระราชทานทูล เกล้ าฯ  เ พ่ือ เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.1 การขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง บ.กศ. คงคลัง 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ  
ส านัก สถาบัน และวิทยาลัย จัดท าโครงการและแผนงานเพ่ือผลักดันให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวบรรลุผล 
ตามเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ที่เสนอ 
ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) 
 
การด าเนินการ 
 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจ านวน ๓ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการดนตรี ส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม  และส านักคอมพิวเตอร์  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการและแผนงานเพ่ือการขับเคลื่อน 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.คงคลัง) โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้  
 1. โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานทั้งสามหน่วยงานได้เสนอมาดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
  1) วิทยาลัยการดนตรี ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  
  2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 
  3) ส านักคอมพิวเตอร์ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 
 2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผน
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและจัดประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (รานงานการประชุมดังเอกสารแนบ) และที่ประชุมได้ให้ 
ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.  
คงคลัง) แยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑) วิทยาลัยการดนตรี เสนอแผนการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน 
ของวิทยาลัย และมีแผนด าเนินงานในระยะ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๓ ระยะ  
ตามปีงบประมาณ  โดยการด าเนินงานในระยะที่ ๑ วิทยาลัยการดนตรีเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
จ านวน 23,255,700 บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท) และที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯได้ให้ความเห็นชอบและเสนอให้มีการส ารวจครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและปรับเพ่ิมงบประมาณ  
โดยวิทยาลัยการดนตรีได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และปรับเพ่ิมงบประมาณเพ่ือเสนอขออนุมัติ 



ในระยะที่ 1 จ านวน ๓๗,๒๗๗,๔๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาท) รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 
  ๒) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุง
อาคารเชิดชูเกียรติ ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินและจัดสร้างอาคารควบคุมงานระบบ  
จ านวน ๑๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท  (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งเป็น ๕ หมวด ดังนี้ 
    - หมวดงานสถาปัตยกรรม จ านวน ๒,๖๘๓,๙๐๕ บาท (สองล้านหกแสน 
แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท) 
    - หมวดงานตกแต่งภายในและการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ จ านวน ๔,๙๐๔,๐๘๖.๗๐ 
บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่พันแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
    - หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานป้าย จ านวน ๔๕๘,๓๒๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่น
แปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท) 
   - หมวดงานระบบปรับอากาศ จ านวน ๑,๒๘๕,๔๕๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปด
หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาท) 

 - หมวดงานหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน ๒,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)  
                                 และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน ๗๙๓,๒๒๔.๓๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อย
ยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) 
 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 ๓) ส านักคอมพิวเตอร์ เสนอขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านไอที จ านวน  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาท) ดังนี้ 
   - พัฒนาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนระบบเครือข่ายเดิม 
ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานลงไป ๑ ระบบ จ านวน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาท) 
  - ระบบ Private  Cloud  ส าหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  (MIS /ERP /  
e-Doc) ๑ ระบบ จ านวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนบาท) 
  - ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย และระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย ๑ ระบบ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท) 
 รวมงบประมาณที่วิทยาลัยการดนตรี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และส านักคอมพิวเตอร์
เสนอขออนุมัติ จ านวน 72,402,400 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยบาท)  
                    ๓. ฝ่ายเลขานุการน าเสนอการขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภท
เงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบ ารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ. คงคลัง) 
จ านวน 72,402,400 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยบาท) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติแผนรายละเอียดการลงทุน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้น าเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ในหมวด 2  
การบริหารรายได้ ข้อ 7 รายได้ของมหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน และเนื่องจากมีบัญชี
เงินฝากประจ า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะครบ
ก าหนดการฝากประจ า (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ) มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
1332/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุนใหม่ 
โดยก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
 2. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่  1/2558 วันที่ 
29 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติให้พิจารณาก าหนดแนวลงทุนใหม่  และรับฟังความเห็นจากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง  
 3. คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่  
9 มิถุนายน 2558 โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง เข้ามาชี้แจงถึงการบริหารจัดการ
กองทุน  และมีมติ ให้ กองคลั งสรุปแผนรายละ เ อียดการลงทุน  และ อัตราค่ า ธ รรม เนี ยม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 และมีมติรับทราบแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  
 5. ฝ่ายเลขานุการได้น าแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนรายละเอียดการลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียม 
การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
       
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.3 ขออนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติ
หลักสูตรและอนุมัติปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุน  
หาวิธีการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า จึงเสนอโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือท าหน้าที่รองรับและสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ 
 1. ที่ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 8/2558 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง 
 2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้ งที่  2/2558  
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
                ๓.  ฝ่ าย เลขานุการน า เสนอการขออนุ มัติ จั ดตั้ ง ส านั ก งานสภามหาวิทยาลั ย 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
 รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ายวาระ 
  
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีฐานะ
เทียบเท่ากอง 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 

 

วาระท่ี 5.4 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ ง โครงการจัดตั้ งคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และวิศวกรรมศาสตร์ ได้น าเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  
โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 ครั้ง คือ 
  ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนออีกครั้ง 

  ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง 
 2. น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่     
6 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้ว 
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์         
ได้ด า เนินการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว จึ งน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


