การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 6/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 5/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีมติ อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... โดยให้ตัดความ ดังนี้
1. ความในข้อ 27 ตอนท้ายวรรคแรก “เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้รับทุน
มีความจาเป็นตามสมควรต้ องผ่อนชาระให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ” เป็น “เว้นแต่คณะกรรมการ
จะกาหนดเป็นอย่างอื่น”
2. ความในข้อ 27 (1) – (3)
3. ความในข้อ 27 วรรคท้าย
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัย ได้ ปรั บแก้ไขร่างระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาว่าด้ว ยการให้ ทุนพัฒ นาบุคลากร พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 4.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
สรุปเรื่อง
เนื่ อ งด้ ว ยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห าร
และกรรมการประจาคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้ จัด ทาคาสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัย
อานาจตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดทาคาสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1672/2559
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าคณะ ส านั ก และสถาบั น (แก้ไ ข) สั่ ง ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ.2559 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่
16 มิถุนายน พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 4.1 รายงานแผนการดาเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
ด ารงต าแหน่ งคณบดี คณะครุ ศาสตร์ ต้ั งแต่ วั นที่ 18 ตุ ล าคม พ.ศ.2558 – 17 ตุ ล าคม พ.ศ.2562
และตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 18 ธันวาคม
2557 ได้ ก าหนดบรรทั ด ฐานในการน าเสนอแผนการด าเนิ น งานตามนโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากดารงตาแหน่ง และนาเสนอความก้าวหน้า
ในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดารงตาแหน่งครบ 1 ปี
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
นาเสนอแผนการดาเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานระยะ 4 ปี ตามที่ได้เสนอวิสัยทัศน์
ต่อสภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 6/2559 วั นพฤหั ส บดี ที่ 16 มิถุ น ายน
พ.ศ. 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 5.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ
การธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
และผ่ า นการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยสภาวิชาการ
มีม ติเ ห็ น ชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้อ เสนอแนะเพิ่ มเติม แล้ ว น าเสนอคณะอนุก รรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ทยาการจั ดการ ได้ ด าเนิ นการจั ดท าหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
การประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 5/2559
เมื่อ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่ นกรองเป็นที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึ ง ขอน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช า
การประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 5.2 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียน
ครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 4 จานวน 4 รอบ รวมจานวน 1,018 คน
การดาเนินการ
สภาวิชาการขอนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2559 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ.มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,018 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแก่ นิ สิ ต - นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นครบหลั ก สู ต ร ประจ าภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 - 4 จานวน 4 รอบ รวมจานวน 1,018 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์ ดร.ณัฐ ดนัย สิง ห์ค ลีว รรณ จัด ส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 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. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับ
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 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุม คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการ
รับทราบ
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 ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 1 ราย คือ
อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ เสนอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 7/2559
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

