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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕60
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การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย
งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 9/๒๕60
เมื่ อ วัน พฤหั สบดี ที่ 21 กั นยายน พ.ศ.2560 ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 4.1 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาโครงการต่างๆ ดังนี้
1) สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุง
อาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จานวน 19,587,515 บาท
จากเงิ นงบ บ.กศ. คงคลั ง ปี 2557 จ านวน 12,000,000 บาท และ งบ บ.กศ. คงคลั ง ปี 2559 จ านวน
11,119,332 บาท
2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ
คงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ เกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ของคุรุสภา
ซึ่ง เป็ น งบประมาณที่ ได้ รับ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 9/2559 วัน พฤหั ส บดี ที่ 15
กันยายน พ.ศ.2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,766,998 บาท
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอนาเสนอผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19
ตุลาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 4.4 รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง ลงโทษปลดนางสุ ภ าเพ็ ญ เตชะเพิ่ ม ผล ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ออกจากราชการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3789/2559 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
และต่อมานางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่มหาวิทยาลัย
ยังมิไ ด้รายงานการลงโทษทางวินัยดังกล่าวให้ สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 60 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม เป็นผลให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร) ไม่สามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปได้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาจึงมี หนั งสือ มายัง มหาวิท ยาลั ยเพื่ อ แจ้ง ให้ ด าเนิน การตามมติค ณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร)
การดาเนินการ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้และเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร) สามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
จึงขอนารายงานการลงโทษทางวินัยนางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 4.2 งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
ความเป็นมา
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้กาหนดจัดสัมมนา (ซีรี่ย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
กรุงเทพฯ สาหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิ การบดี
ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเสริมสมรรถนะการทางานให้กับสภามหาวิทยาลัย ภายใต้
กลไกที่ มีโครงสร้างเชิงระบบ และเป็ นเวที สร้างเครือข่ายสภามหาวิท ยาลัย และแนวทางปฏิ บั ติที่ ดี (Good
practice) ระหว่างกัน และเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยให้สาเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้
การดาเนินการ
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ น ารายละเอี ย ดข้ อ มู ล และก าหนดการงานสั ม มนา “ตี แ ผ่ ธ รรมาภิ บ าล
ในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม
ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562
เพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี โดยในแผนกลยุทธ์ที่ 6 การบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วย
หลักธรรมาภิบาล ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา
และหน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
2. อธิ ก ารบดี อ าศั ย อ านาจตามมาตรา 31 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น อั งคารที่ 10 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 ให้ แ บ่ ง ส่ ว นงานภายใน กองคลั ง
สานักงานอธิการบดี ดังนี้
กองคลัง ประกอบด้วย 5 งาน
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์
3. อธิก ารบดี อาศัย อานาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แบ่งส่วนงานภายใน สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกอบด้วย 4 งาน และ 1 ศูนย์
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานฝึกอบรม
- งานบริการทางวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- ศูนย์ภาษา
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการดังนี้
1. จัด ทาประกาศมหาวิทยาลัย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่ ง ส่ว นงานภายใน
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. จัด ทาประกาศมหาวิทยาลัย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่ ง ส่ว นงานภายใน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.1 การเลือกผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
1. ผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการดารงตาแหน่งใน
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยาที่ 2815/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม
พ.ศ.2560 ภายใต้สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่ อแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก วิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วัน ที่
5 กันยายน พ.ศ.2560
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิท ยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศได้ด าเนินการ
สรรหาตามขั้นตอนและพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวัน ที่
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
นาเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เพื่ อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เรียงตามลาดับ
ตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา
รายละเอี ย ดตามเอกสารข้ อ มู ล แสดงประวั ติ ผ ลงานและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาจานวน 1 คน เป็นผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.2 การเลือกผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ความเป็นมา
1. ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ.2560
2. มหาวิ ท ยาลั ย ฯได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
สารสนเทศ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2816/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ภายใต้สาระสาคัญ ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน
พ.ศ.2560
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ดาเนินการสรรหา
ตามขั้ น ตอนและพิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ายชื่ อ ไม่ เกิ น 3 รายชื่ อ เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ย เมื่ อ วั น ที่
2 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
นาเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เรียงตามลาดับตัวอักษร
ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประสงค์
2. อาจารย์พรรณา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี

ผ่องภิรมย์
พูนพิน
ศิริสวัสดิ์ชัย

อนึ่ง ผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองฯ ลาดับที่สามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
ได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้านาเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
รายละเอี ย ดตามเอกสารข้ อ มู ล แสดงประวั ติ ผ ลงานและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาจานวน 1 คน เป็นผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.3 การเลือกผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ความเป็นมา
1. ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2814/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ภายใต้สาระสาคัญ ในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบั ติและวิธีการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสานัก วิเทศสัมพัน ธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 4
กันยายน พ.ศ.2560
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ดาเนินการสรรหา
ตามขั้ น ตอนและพิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ายชื่ อ ไม่ เกิ น 3 รายชื่ อ เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ย เมื่ อ วั น ที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
นาเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เพื่ อพิ จ ารณาคัด เลื อกและแต่งตั้ งเป็ น ผู้อ านวยการส านั ก วิ เทศสั ม พั นธ์ และเครือ ข่ายอาเซีย น เรี ยงตามล าดั บ
ตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
รายละเอี ย ดตามเอกสารข้ อ มู ล แสดงประวั ติ ผ ลงานและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาจานวน 1 คน เป็นผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ
การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. งานวินัยและนิติการได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดาเนิ นงานของส านั กวิเทศสัมพั นธ์แ ละเครือข่ายอาเซียน (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 13/2560
เมื่อวันพุ ธที่ 4 ตุล าคม พ.ศ.2560 ได้ พิจารณาปรับแก้ ไขและมี มติเห็ นชอบ (ร่าง) ข้อบัง คับ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนิ นงานของส านัก วิเทศสัม พั นธ์แ ละเครือข่ าย
อาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุ การดาเนิน การน า (ร่าง) ข้อ บัง คั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา
ว่าด้ ว ยการบริห ารและการด าเนิ น งานของส านั ก วิเทศสัม พั น ธ์แ ละเครือ ข่ ายอาเซี ย น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและ
การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย จะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ในวั น ที่
5 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัย ราชภั ฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้ดาเนิ นการปรับ ปรุง แก้ไ ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารสรรหา กรรมการส่ งเสริม กิ จ การมหาวิท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... โดยจั ด ท าเป็ น (ร่า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 13/2560
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้ไม่อาจ
ดาเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ได้ตามร่างข้อบังคับฯ ที่กาลังพิจารณาอยู่ ประกอบกับข้อบังคับฉบับเดิม คือ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 มิได้กาหนดเรื่องการรักษาการในตาแหน่ง
ภายหลังจากครบวาระไว้ เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถทาหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมและจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ป ระกอบ จานวน คุณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุ การดาเนิน การน า (ร่าง) ข้อ บัง คั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิท ยาลั ยในการประชุ ม ครั้ง ที่ 10/2560 วัน พฤหั ส บดี ที่ 19 ตุ ล าคม
พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 11/2560
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพุธที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกราคม พ.ศ.2560
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนาคม พ.ศ.2560
20 เมษายน พ.ศ.2560
17 พฤษภาคม พ.ศ.2560
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
21 กันยายน พ.ศ.2560
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2590
21 ธันวาคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

