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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/๒๕๕8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
2/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริ หารงานบุ คคลขึ้น เพื่ อยกร่ างข้อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุ คคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับ ฯ
ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเสนอ
ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการด้ า นกฎหมายพิ จ ารณา
ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จั ดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่ าว และมีการปรับปรุง
เนื้อหาหลายส่วนโดยจาเป็นต้องเพิ่มองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมด้วย
คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
2/2558 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 5.1 แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2556
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
และแต่ ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาไปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 และโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ
โดยให้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากการดารง
ต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ก่ อ น หลั ง จากนั้ น จึ ง จะด าเนิ น การเสนอเรื่ อ งขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อไป พร้อมกันนี้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาโดยให้ ดาเนิ น การตามหลั ก กฎหมายที่กาหนดและตามคาแนะนาในหนั งสื อ
ของส านั ก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ที่ ใ ห้ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มรายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ ง ที่
11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยเพิ่มข้อความให้เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯถอดถอนรองศาสตรจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย พร้อมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่จะเสนอขอ
โปรดเกล้าฯถอดถอนบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน
การดาเนินการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19 มี น าคม
พ.ศ.2558 จึงนาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เข้าสู่การพิจารณารับรองเพื่อแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 โดยเพิ่มเติมข้อความ
ในข้อ (1) “...และให้เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์
หนูชูชัย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามตาแหน่ง
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ 30/2557 ลงวั น ที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งในคาสั่งดังกล่าวได้
ระบุชื่อบุคคลทั้งหมด 25 คน และในจานวนนี้มี 6 คน ได้รับการแต่งตั้งตามตาแหน่ง ได้แก่
1. ผู้อานวยการเขตธนบุรี
2. ผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ
3. นายกองค์การบริหารนิสิต
4. ประธานสภานิสิต
5. นายกองค์การบริหารนักศึกษา
6. ประธานสภานักศึกษา
การดาเนินการ
เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ได้มา
โดยต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วมาโดยตลอด จึ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา ในการประชุ ม เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม
ของคณะกรรมการฯเป็นไปอย่างสะดวกและต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สภามหาวิทยาลัย
ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย จากต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ ๕.3 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ของค์ ป ระกอบและวาระการด ารงต าแหน่ ง
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
18(2) และมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ มาตรา 17 และมาตรา 65/1
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
การดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3 (5) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 จึงพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกกันเองจานวน 1 คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ ๕.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการดารงตาแหน่งฯ คราวละ 2 ปี
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการตามสาระสาคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 20 วรรคสอง
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ออกคาสั่งที่ 386/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจา
และในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบ
ในการดาเนินการสรรหา ดังนี้
2.1 ประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ เรื่อง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารเลือกกรรมการ
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจา
2.2 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการ
สภาวิช าการผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากบุค คลภายนอก พร้อมทั้งได้จัดทาปฏิทินการดาเนินการสรรหาดังกล่าว
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ด าเนิ น การตามประกาศดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี ผ ลสรุ ป
ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิ ช าการจากผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ ป ระจ า
ของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจาคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยเรียกประชุม
คณาจารย์ประจ า เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์ประจาของแต่ล ะหน่วยงานๆ ละ 1 คน
เป็นกรรมการสภาวิชาการ สรุปผลได้ดังนี้
รายชื่อผู้บริหารและคณาจารย์ประจา ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจา
หน่วยงาน
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน คณบดี ค ณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์
และสังคมศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
คณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี

หน่วยงาน
ชื่อ - สกุล
คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาคณะ
วิทยาการจัดการ
รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิ ชาการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากบุ คคลภายนอก ด าเนิ นการ
โดยคณาจารย์ ป ระจ าของคณะต่างๆ/บั ณฑิตวิทยาลั ย เป็นผู้ เสนอชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก
จากนั้นคณบดีและคณะกรรมการประจาคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงลาดับรายชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดทาเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดสรร
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล
ประวัติ และผลงาน
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปรากฏในเอกสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
ทีแ่ นบวาระ
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
นายประวิน พัฒนะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพานิชย์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ช าการ ขอเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการสภา
วิชาการ 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เพื่ อ โปรดทราบ รายชื่ อ คณะกรรมการสภาวิ ช าการจากผู้ บ ริ ห ารและ
คณาจารย์ประจา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
5. อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี
ส่วนที่ 2 รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้ได้หน่วยงานละ 1 ชื่อ ประกอบด้วย

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
นายประวิน พัฒนะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพานิชย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในส่วนที่ 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนที่ 2
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ ๕.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู และอาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ จัดส่งผลงาน
ทางวิช าการเพื่อ ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการระดั บผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าคณิต ศาสตร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามลาดับ
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ.2554 และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ มหาวิ ทยาลั ยเป็ นผู้ มี อ านาจแต่ งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิ ท ยาลั ย น าผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 วั น พฤหั ส บดี ที่ 19 มี น าคม พ.ศ.2558
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้
2.1 อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู
เสนอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
2.2 อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ เสนอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม ทั้ งนี้ ไม่ ก่ อนวั นที่ 17
พฤศจิกายน 2557

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
2) อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ ๕.6 โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
สรุปเรื่อง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรีได้ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการโครงการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558
ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องการปรับ แผนการดาเนินงาน
ใหม่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจานวน 120 ล้าน และได้นาแผนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
เข้าเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยคณะอานวยการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การดาเนินการ
ศูน ย์ การศึ กษาที่ตั้ ง สระยายโสม จึ งขอความอนุ เคราะห์ น ารายงานความก้ าวหน้ า
โครงการจั ดตั้งศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 2 และการปรับแผนการดาเนินงานใหม่
ในงบประมาณจานวน 120 ล้าน เข้าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
2. อนุมัติ การปรับแผนการดาเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจานวน 120
ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
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
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐
ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

