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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2559 

 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 

 

 
วาระท่ี 3.1 ผลการพิจารณาการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เ พ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้ งที่  2/2558 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2559 ภายหลังจาก          
การน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้น า
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขและน าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาต่อไป  
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2559 ที่ประชุมสภาวิชาการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า การปรับแก้ไขมีความถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้  
น าหลักสูตรดังกล่าวจัดส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2559 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2559 

 

 
วาระท่ี 5.1 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ..../2559  

เรื่อง ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา  ๑๘ (๑๔) บัญญัติว่า  
ให้สภามหาวิทยาลัย “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  9/๒๕๕7  สั่ง ณ วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 3. เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของบุคคล 
ในคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 4. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาองค์ประกอบ 
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัยแต่ละด้าน และด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่..../๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ..../2559  
เรื่อง ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2559 

 

 
วาระท่ี 5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
  
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”   
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชา จ านวน 2 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ (2) สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา 2 
สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  และ (2) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ  
มีมติ ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเ อียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น า เสนอ  
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว 

และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบของ

สภาวิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.มยุรี พงษ์นาค* ลาออกจากมหาวิทยาลัย อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่* เห็นชอบ  
ในคราวประชุม 

 ครั้งที่ 3/2559 
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.เกษม ตริตระการ 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.ปณิตา แจ้ดนาลาว 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา 
 

 
 
 

อ.ธีรพัฒน์ จันษร 

เห็นชอบ  
ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 3/2559 

 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ 
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 

 
วาระท่ี 5.3  ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,081 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) 
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
รวม 1,081 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,081 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 

 
วาระท่ี 5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 
 1.  อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ             
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559  

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 

  อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ ด ารงต าแหน่ง     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 29 กันยายน 2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2559 

 

 
วาระท่ี 5.5 วาระเชิงนโยบายเพื่อพิจารณาการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง 
  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและบรรจุเข้าเป็นวาระเชิงนโยบายตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
โดยมีประเด็นพิจารณาสืบเนื่องเพ่ือการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน ดังนี้ 
 1.  การประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ภูวนาลี  รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กรรมกา รผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือการทบทวนแผนกลยุทธ์  
และทิศทางในการด าเนินงานเชิงพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานฯ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ และคณะ
ผู้บริหาร รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. การวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่ งผลในการทบทวนการสร้างความเป็นเลิศ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน อันได้แก่ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายและทิศทาง  
ของประเทศ รวมทั้งเมกะโปรเจคของรัฐบาล เพ่ือการก าหนดจุดเน้นการพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ และการก าหนดยุทธศาสตร์หลักและกลยุทธ์ส าคัญของการด าเนินภารกิจ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัด
ระยอง เพ่ือทบทวนบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบทศวรรษ  
ของการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในสภาพการแข่งขัน
ที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ เพ่ือสร้างนวัตกรรม ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
และได้จัดท า (ร่าง)วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รวมทั้งเป้าประสงค์การพัฒนา และปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร 
ดังแนบ 



ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง)วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งเป้าประสงค์การพัฒนา และการสร้างความเป็นเลิศเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9 
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


