
         

การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2559           1 
การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         1 
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

สรุปมติที่ส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวทิยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕๙                2 
กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธข์องวทิยำลัยกำรดนตรี           4 
กำรตรวจเยี่ยมหนว่ยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2559           4 
กำรแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์            4 

        หน้ำ 

                  

  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธำนกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่  6/2559                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม              
พระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

  
      

  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดท ำโครงกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ตำม
กระบวนกำรจัดท ำแผน ซึ่งกองนโยบำยและแผนได้น ำ            
ร่ำงแผนกลยุทธ์ดั งกล่ ำว เข้ ำพิจำรณำในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้ งที่  5/2559             
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ.2559 และรับฟัง           
กำรวิพำกษ์จำก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.
จีร เกียรติ อภิบุณโยภาส และนายทนง โชติสรยุทธ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  



 

สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติในประเด็น           
ส ำคัญต่ำงๆ ดังนี้ 

การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

อนุมัติให้ปริญญำแก่นิสิต - นักศึกษำที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ ำ            
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 ครั้งที่ 1 – 4 จ ำนวน 4 รอบ               
และภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 ครั้งที่ 1 – 4 จ ำนวน 4 รอบ                
รวมจ ำนวน 3,312 คน 

การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อนุมัติแต่งต้ัง อำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ตั้งแต่วันที่            
8 มกรำคม พ.ศ.2559 

ที่ประชุม ก.พ.อ. มีมติรับทราบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     

รับทราบ ที่ประชุม ก.พ.อ. มีมติรับทรำบกำรจัดตั้งโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา               
การประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

รับทราบ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรประกอบกำร
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และให้ปรับแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วน ำ เข้ำสู่กำรพิจำรณำ จำก          
สภำวิชำกำรอีกครั้งหนึ่ง 
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การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 

รับทราบ กำรปรับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ จ ำนวน 38 แห่ง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี           
รำชมงคล จ ำนวน 9 แห่ง และมหำวิทยำลัยในกลุ่มใหม่ จ ำนวน 7 แห่ง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ 
ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 

รับทราบ ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วย
กำรให้ทุนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ.2559 

รายงานแผนการด าเนินงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

รับทราบ แผนกำรด ำเนินงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1672/2559  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก สถาบัน (แก้ไข) 

รับทราบ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (แก้ไข) ของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำกเดิม อำจำรย์สมบัติ สมศรีพลอย  
เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บูรณจิตร แก้วศรีมล 



อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  ช้ัน ๑๔ เลขท่ี ๑๐๖๑  ถนนอิสรภำพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  http://uc.bsru.ac.th 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยขอแสดงควำมยินดีกับ                 
อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ ที่ได้รับอนุมัติ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ตั้งแต่วันที่  8 มกรำคม 
พ.ศ.2559 

  การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของวิทยาลยัการดนตรี 

วิทยำลัยกำรดนตรีได้จัดประชุมสัมมนำทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์          
ตำมนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
วันท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ.2559 เวลำ 13.30 – 17.00 น. ณ อำคำร 27            
ชั้น 11 ห้อง 2711C โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ และอำจำรย์ทนง โชติสรยุทธ์ 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำผู้ทรงคุณวุฒิ            
เป็นวิทยำกร ให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำ
วิทยำลัยกำรดนตรี 

  การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ท่ี วัน/เดือน/ปี คณะ/ส านัก/สถาบัน/วิทยาลัย เวลา หมายเหต ุ
๑. วันศุกร์ที่ 8

กรกฎำคม 
พ.ศ. 2559 

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้งอู่ทองทวำรวดี 
จ.สุพรรณบุรี 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐   

๒. วันอังคำรที่ 6
กันยำยน 

พ.ศ. 2559 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ               
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

  

๓. วันศุกร์ที่ 9 
กันยำยน 

พ.ศ. 2559 

คณะครุศำสตร์ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนะธรรม 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ  

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

  

๔. วันศุกร์ที่ 16
กันยำยน 

พ.ศ. 2559 

คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

  

๕. วันศุกร์ที่ 23
กันยำยน 

พ.ศ. 2559 

คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
วิทยำลัยกำรดนตรี 

โรงเรียนสำธิต มบส. 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

  

๖. วันอังคำรที่ 27
กันยำยน 

พ.ศ. 2559 

บัณฑิตวิทยำลัย 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ส ำนักกิจกำรนิสิตฯ 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ 

  

7. วันพุธที่ 28
กันยำยน 

พ.ศ. 2559 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
โครงกำรโรงแรมบ้ำนสมเด็จ 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั  
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ 
๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐  
๑๓.๑๕ – 14.45 
15.00 – 16.30  
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คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประ เมินผลงำน            
ของมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และก ำหนดตำรำงกำร              
ตรวจเยี่ยมหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 


