การประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
วาระที่ 5.1 การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ 5/2558
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ดังนี้
1. จัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 และจัดทาประกาศ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ประกาศ ณ วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2558 รวมทั้ ง ก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
2. เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่
8-19 มิถุนายน 2558 ณ สานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
3. ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ สนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหา เสนอชื่อสรุปได้ดังนี้
3.1 หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ คณะ ส านั ก สถาบั น วิ ท ยาลั ย
หรือหน่วยงานอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวน 12 หน่วยงาน เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
จานวน 4 รายชื่อ
4. จั ดประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณสมบัติผู้ สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ ได้รายชื่อจานวน
สามชื่อ โดยเรียงตามลาดับตัวอักษร
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
จานวนสามคน เรียงตามลาดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่
2 กรกฎาคม 2558 ตามรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เรียงตามลาดับตัวอักษร
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา
2. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจ ารณาเลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
วาระที่ 5.2 การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ 2/2558
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาจัดประชุ มครั้งที่ 1/2558 เมื่อ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน
2558 และจัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง สรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 รวมทั้งกาหนด
ขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรองอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่าง
เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. ผู้มีสิ ทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 26 รายชื่อ
4. คณะกรรมการสรรหาจัดประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
เพื่ อพิ จ ารณากลั่ น กรองและประเมิน คุ ณสมบั ติ ผู้ ส มควรด ารงตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้จานวนยี่สิบสองชื่อ โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนยี่สิบสองคนเรียงตามลาดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูล และ
รายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตามรายชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
5. นายทนง โชติสรยุทธ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
7. ดร.บุญลือ ทองอยู่
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา

10. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล
11. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
12. นายพิเชษฐ ตรีพนากร
13. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
14. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
15. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฑทรัพย์
19. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
20. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
21. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
22. นายอนุสรณ์ ไทยเดชา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จานวนสิบเอ็ดคน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 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
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/๒๕๕8 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

