๑

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต
เหล่าวัฒนา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๙. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๐. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๑๕. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๑๖. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
สินลารัตน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๒. อาจารย์อภิญญา
๓. นายชยนยุช
๔. นางสาวกรกาญจน์
๕. นางสาววรรณฤดี
๖. นางสาวกฤตยา

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ

วัฒนานิมิตกูล
หนูมี
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
แสงมาศ
สุวรรณไตรย์

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ทาหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพัน ธิน ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิส ามัญ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 ในคราวนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี
เนื่องด้วยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจะครบวาระ 180 วัน ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ในกรณีที่อธิการบดี
ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตาแหน่งอธิการบดีจะว่างลง จึงต้องมีการแต่งตั้งใหม่ในที่ประชุม และเนื่องด้วย
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา เกณฑ์ มา ให้ ดารงตาแหน่งอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 แล้วนั้น วาระการแต่งตั้งรักษาราชการแทน
อธิ ก ารบดี จึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น แล้ ว ส่ ง ผลให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห าร และเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย จากตาแหน่งรองอธิการบดีว่ างลง จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
ทาหน้าที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การทูลเกล้ า ฯ ถวายปริ ญญาดุษฎีบัณฑิ ตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม
2558 จะมีการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งรายชื่อผู้ ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ
ไปเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตยืนยันให้บุคคลเดิม ที่ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ไปแล้วนั้น เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ
ถวายปริญญาดังเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในคราวประชุ ม วิส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.2 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2558 เมื่อวัน
อัง คารที่ 11 พฤศจิ กายน 2557 ได้ มีม ติ เห็ นชอบเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา
เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รั บทราบ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา
ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็ นชอบเสนอขอโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราว
ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558
เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ต่อเนื่อง อธิการบดีจึงเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งรองอธิการบดี ดังมีรายนามต่อไปนี้
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
วัฒนานิมิตกูล
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มหาบรรพต
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
(5) รองศาสตราจารย์ปรียานุช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงความจาเป็นในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อให้เป็นไปตามคาแนะนาของอธิการบดี ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 6 ราย ตามคาแนะนา
ของอธิการบดี ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
วัฒนานิมิตกูล
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มหาบรรพต
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

๔

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
(5) รองศาสตราจารย์ปรียานุช
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์

บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร

5.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม และอาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช จัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ตามลาดับ
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการของอาจารย์ดังกล่ าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการ
แล้ ว ได้มีก ารประชุม คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ งทางวิช าการ เพื่อ พิจารณาผลการประเมินของผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
(4) มหาวิทยาลัย นาผลการดาเนินการดังกล่าวข้า งต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย
ดังนี้
(4.1) อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน
เสนอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
นาฏยศิลป์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2558
(4.2) อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม
เสนอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
(4.3) อาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
เสนอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
ดนตรีตะวันตก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยควรมีแผนและแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง เช่น การตั้งกลุ่มพัฒนางานวิจัยให้เป็นงานวิจัยเชิงลึก และสามารถนาไปใช้
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีแนวโน้มในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นอย่างเป็นลาดับ โดยมี
แผนจะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าในการบริหารงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ในช่วง
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ระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งแนวทางในการพัฒนางาน ในแต่ละด้าน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
(2) ปัจจุบันที่ประชุม ก.พ.อ. อยู่ระหว่างการกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้ต้องมี
ตาแหน่ งทางวิช าการระดับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ โดยในคุณวุฒิ ปริญญาโทต้องได้ตาแหน่งทางวิช าการระดับ ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 4 ปี และขอต่อเวลาได้อีก 2 ปี รวมเป็น 6 ปี และในคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต้องได้
ตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะ 2 ปี และขอต่อเวลาได้ อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี ซึ่งเมื่อ
ที่ประชุม ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบอาจจัดทาเป็นประกาศ ก.พ.อ. หรือนาไปรวมอยู่ในพระราชบัญญัติอุดมศึกษาฉบับใหม่
และในกรณีนาไปรวมอยู่ในพระราชบัญญัติอุดมศึกษาฉบับใหม่ จะมีการบังคับใช้ทุกมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีจัดทาเป็น
ประกาศ ก.พ.อ. จะสามารถใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น และอาจสามารถต่อรองระยะเวลาเป็นภายใน 9 ปี
และต่อเวลาอีก 2 ปี รวมเป็น 11 ปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ มีการพัฒนาหลังจากมหาวิทยาลัยอื่น แต่หาก
ไม่สามารถต่อรองได้จะใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ ได้เคยกาหนดไว้คือต้องได้ตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายในระยะเวลา 7 ปี และต่อเวลาได้อีก 2 ปี รวมเป็น 9 ปี
(3) ปัจจุบันการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมีหลายรูปแบบ ไม่จาเป็นต้องเป็นลักษณะเชิง
สถิติอย่างเดียว แต่สามารถเสนองานที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ งานสร้างสรรค์ หรือ งานที่แสดงถึงประสิทธิภาพการสอน
เช่น งานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากการวิเคราะห์สังเคราะห์
ทฤษฎี การจัดการแสดงโดยสามารถเชิญมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเข้าร่วม โดยจะมีระดับ KPI
ที่แตกต่างกัน ทั้งนีก้ ารนาเสนอผลงานทางวิชาการงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว สามารถนาข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรมาเรียนรู้ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดังกล่าว
มติที่ประชุม

(1) อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2558
(2) อนุมัติแต่งตั้ง ให้อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติยา รัศมีแจ่ม สาขาวิชา
ภาษาไทย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
(3) อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/๒๕๕8
เลขานุ ก ารฯ แจ้ ง นั ด ก าหนดการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/๒๕๕8 ในวั นพฤหั ส บดี ที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/๒๕๕8

6.2 การเลื่อนกาหนดการโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เลขานุการฯ แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุมทราบว่า ตามที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลั ย ได้ จัด โครงการสั มมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ในปี ต่ อ ไป ซึ่ ง ก าหนดจั ด โครงการสั ม มนาระหว่ า งวั น ที่ 16 - 17 ธั น วาคม 2558 ณ ภู ว นาลี รี ส อร์ ท เขาใหญ่
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จ.นครราชสี มา แต่เนื่องจากวันที่ 16 ธัน วาคม 2558 เป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งเป็นวันสาคัญที่อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายท่านอาจติดภารกิจ จึงได้มีการหารือ ที่ประชุมเพื่อร่วม
กาหนดวันในการจัดโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม รั บ ทราบ โดยเลื่ อ นก าหนดการจากเดิม วัน ที่ 16 – 17 ธัน วาคม 2558 เป็น วัน ที่ 18 – 19
ธันวาคม 2558 โดยในส่วนของสถานที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะขออนุญาตนาเรียนในภายหลัง
เลิกประชุมเวลา ๑4.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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