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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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เวลา 12.0๐ น.  รับประทานอาหารกลางวันท่ีห้องรับรอง ช้ัน 2 อาคาร 11  
เวลา 13.0๐ น.  เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)  
เวลา 13.3๐ น.  ชมการแสดงชุดกระซิบรัก ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์  
เวลา 13.45 น.  ด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาระ  
    

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/๒๕60    2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 15 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
 
4.2 
4.3 
4.4 

เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
การรายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย 
งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

16 
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17 
21 
23 

ระเบียบวาระที่ 5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
 
5.5 
 
 
5.6 
5.7 
5.8 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การเลือกผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเลือกผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
การเลือกผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ระเบียบวาระที่ 6 
6.1 

เร่ืองอื่นๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2560 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  9/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  21  กันยายน พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 
วาระที่ 4.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ 

ของมหาวิทยาลัย 
 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 1) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าโครงการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุง
อาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จ านวน 19,587,515 บาท  
จากเงินงบ บ.กศ. คงคลัง ปี 2557 จ านวน 12,000,000 บาท และ งบ บ.กศ. คงคลัง ปี 2559 จ านวน 
11,119,332 บาท  
 2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ
คงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  
ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 15 
กันยายน พ.ศ.2559 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 14,766,998 บาท  
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ.2560   
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 
วาระที่ 4.4  รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยได้มีค าส่ังลงโทษปลดนางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ออกจากราชการ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3789/2559 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
และต่อมานางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ได้อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่มหาวิทยาลัย
ยังมิได้รายงานการลงโทษทางวินัยดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม เป็นผลให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร) ไม่สามารถด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไปได้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร)  
 
การด าเนินการ 
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้และเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร) สามารถด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปได้ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล  
จึงขอน ารายงานการลงโทษทางวินัยนางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2560  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
             
             
            
             
             
            
             
 



ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 
วาระที่ 4.2 งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ 

 
ความเป็นมา 
 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดสัมมนา (ซีรี่ย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น 
กรุงเทพฯ ส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ท่ีสนใจ เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์
เกี่ยวกับการท าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพื่อเสริมสมรรถนะการท างานให้กับสภามหาวิทยาลัยภายใต้
กลไกท่ีมีโครงสร้างเชิงระบบ และเป็นเวทีสร้างเครือข่ายสภามหาวิทยาลัยและแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Good 
practice) ระหว่างกัน และเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จผลตามท่ีได้ต้ังไว้  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ารายละเอียดข้อมูลและก าหนดการงาน สัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาล 
ในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ  เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม 
ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2560  
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 
4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562  
เพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี โดยในแผนกลยุทธ์ที่ 6 การบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วย
หลักธรรมาภิบาล ด้านท่ี 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดต้ังหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานท่ี 3 ศูนย์ภาษา 
และหน่วยงานท่ี 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 2. อธิการบดีอาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันอังคารท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่ วนงานภายใน กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
 กองคลัง ประกอบด้วย 5 งาน 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ 

3. อธิการบดีอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แบ่งส่วนงานภายใน ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้ 

ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ประกอบด้วย 4 งาน และ 1 ศูนย์ 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานฝึกอบรม 
- งานบริการทางวิชาการ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

 - ศูนย์ภาษา 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน  
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 

วาระที่ 5.1 การเลือกผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเป็นมา 
 1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน
วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2815/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 23 สิงหาคม  
พ.ศ.2560 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี  
5 กันยายน พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการ 
สรรหาตามขั้นตอนและพิจารณากล่ันกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่เกิน 3 รายช่ือเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย เมื่อวันท่ี  
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลาคม 2560 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
 

 รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการ  
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 

วาระที่ 5.2 การเลือกผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 

ความเป็นมา 
 1. ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 17 
ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2816/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ  
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 4 กันยายน 
พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ด าเนินการสรรหา 
ตามขั้นตอนและพิจารณากล่ันกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่ เกิน 3 รายช่ือเสร็จส้ินเป็น ท่ีเรียบร้อย เมื่อวัน ท่ี  
2 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม 2560 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เรียงตามล าดับตัวอักษร 
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. อาจารย์ประสงค์  ผ่องภิรมย์ 
 2. อาจารย์พรรณา  พูนพิน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสด์ิชัย 
 

 อนึ่ง ผู้ได้รับการพิจารณากล่ันกรองฯ ล าดับท่ีสามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสด์ิชัย  
ได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการ  
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 

วาระที่ 5.3 การเลือกผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 

ความเป็นมา 
 1. ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2814/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบั ติและวิธีการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันท่ี 4 
กันยายน พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ด าเนินการสรรหา 
ตามขั้นตอนและพิจารณากล่ันกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่ เกิน 3 รายช่ือเสร็จส้ินเป็น ท่ีเรียบร้อย เมื่อวัน ท่ี  
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อ
น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม 2560 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ 
 2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์
  

 รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการ  
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
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วาระที่ 5.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซียน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. งานวินัยและนิติการได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2560  
เมื่อวันพุธท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณาปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
  
การด าเนินการ  
 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 

วาระที่ 5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวัน ท่ี  
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... โดยจัดท าเป็น (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2560  
เมื่อวันพุธท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้ไม่อาจ
ด าเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ได้ตามร่างข้อบังคับฯ ท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ประกอบกับข้อบังคับฉบับเดิม คือ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 มิได้ก าหนดเรื่องการรักษาการในต าแหน่ง
ภายหลังจากครบวาระไว้ เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมและจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ  
สรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
  
การด าเนินการ  
 ฝ่ายเลขานุการด าเนินการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..)
พ.ศ. .... เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม  
พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 



 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
             
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกราคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกรท่ี์        24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มีนาคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  เมษายน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพุธท่ี          17  พฤษภาคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มิถุนายน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กรกฎาคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  กันยายน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
             


