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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 

 
4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. สภำมหำวิทยำลัยวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มีมติจัดตั้งวิทยำลัย 
กำรดนตรี ในครำวประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ.2557 และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ของวิทยำลัยกำรดนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย วิทยำลัยกำรดนตรีจึงได้เสนอขออนุมัติค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรดนตรี 
 2. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  
 3. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรสภำวิชำกำร  
 4. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำร  
ต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ  
พ.ศ.2560  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรฯได้จัดท ำค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัย ลงนำมโดยนำยกสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 1. ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่  3/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยกำรดนตรี สั่ง ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ.2560 
 2. ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่  4/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  สั่ง ณ วันที่  16 มีนำคม  
พ.ศ.2560 
 3. ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่  5/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร สั่ง ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2560 
 4. ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่  6/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ.2560 
 รำยละเอียดตำมเอกสำรค ำสั่งดังแนบ 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 

 
4.2 รายงานความก้าวหน้า โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 4 

 
ความเป็นมา 
 1. โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอู่ทองทวำรวดี (สระยำยโสม) ได้รับ อนุมัติงบประมำณ 
จำกงบบ ำรุงกำรศึกษำ (คงคลัง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้ำนบำท ในครำวประชุม
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนำคม 2557  
โดยโครงกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำตลอดโครงกำร 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2557 ถึง วันที่ 20 
กันยำยน 2560 และให้รำยงำนควำมคืบหน้ำให้สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบกำรด ำเนินงำนทุก 6 เดือน 
 2. ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำ 
อู่ทองทวำรวดี ครั้งที่ 2 และขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนใหม่ในงบประมำณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 
120 ล้ำนบำท ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนำคม 2558  
โดยสภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรฯ และอนุมัติกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำน
ใหม่ในงบประมำณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ ำนวน 120 ล้ำนบำท 
 3. ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำ  
อู่ทองทวำรวดี ครั้งที่ 3 ในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม 
พ.ศ.2559 โดยสภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรฯ 
 
การด าเนินการ 
 ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดีได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  โครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี  ครั้งที่  4 เพ่ือน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมวิสำมัญ 
สภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนำคม 2560  
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

วาระท่ี 4.3 การด าเนินแก้ปัญหากรณีการร้องเรียนของนักศึกษาศูนย์ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 

ความเป็นมา  
  1. ในขณะนี้ มบส. ได้จัดกำรศึกษำในลักษณะ “ศูนย์นอกที่ตั้ง” เพียงแห่งเดียวคือ 
“ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี” ส่วนกำรด ำเนินกำรศูนย์นอกที่ตั้งอ่ืนๆ ได้ยุติแล้ว โดยได้เสนอต่อสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อโปรดทรำบในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยในปี พ.ศ. 2555 
  อย่ำงไรก็ตำมศูนย์นอกที่ตั้งที่ยังคงมีนักศึกษำเดิมค้ำงอยู่ในระบบ มหำวิทยำลัย         
ได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องในศูนย์นั้นๆ ให้กำรดูแลนักศึกษำเหล่ำนั้นจนครบกระบวนกำรของกำรศึกษำ 
  2. ตำมสำระในข้อ 1 วรรค 2 พบว่ำ ศูนย์ท่ำม่วง กำญจนบุรี ยังคงมีนักศึกษำเดิม
จ ำนวน 21 คน ค้ำงในระบบ และนักศึกษำดังกล่ำวจ ำนวนหนึ่งได้ร้องเรียนมำยังมหำวิทยำลัยว่ำ      
“ได้ศึกษำครบตำมหลักสูตรแล้ว และจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำงๆ ครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจบ
กำรศึกษำ” 
  3. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกำรร้องเรียน และได้พบประเด็นส ำคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ในฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย พบว่ำ นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำว เรียนครบตำม
หลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่รับกำรอนุมัติจบ เนื่องจำกยังช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำงๆ ไม่ครบตำม
จ ำนวน 
  3.2 มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องหำข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งกำรเชิญ
นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวมำประชุมเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้พบข้อมูลว่ำ 
  3.2.1 นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำงๆ แล้ว    
ด้วยกำรซื้อดรำฟแล้วได้ส่งมอบให้นำยขวัญชัย จังธนสมบัติ ซึ่งศูนย์ท่ำม่วง มอบหมำยให้เป็น             
ผู้ประสำนงำนด้ำนธุรกำรประจ ำศูนย์ฯ ทั้งนี้นักศึกษำในบำงส่วนได้รับเอกสำรรับรองกำรจบกำรศึกษำ   
ที่นำยขวัญชัย จังธนสมบัติ มอบให้ โดยอ้ำงว่ำเป็นเอกสำรที่ออกให้โดยมหำวิทยำลัย 
  3.2.2 จำกกำรตรวจสอบเอกสำรรับรองกำรจบกำรศึกษำดังกล่ำวพบว่ำ    
เป็นเอกสำรที่มิได้ออกโดยมหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยยังมิได้รับเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำใดๆ      
ที่กลุ่มนักศึกษำช ำระผ่ำนมำทำงนำยขวัญชัย จังธนสมบัติ 
 
การด าเนินการ 
   เนื่องจำกนักศึกษำกลุ่มดังกล่ำว ได้ร้องเรียนโดยระบุควำมจ ำเป็นว่ำต้องใช้วุฒิ
กำรศึกษำเพ่ือกำรประกอบอำชีพและอ่ืนๆ มหำวิทยำลัยค ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักศึกษำ         
จึงด ำเนินกำรจ ำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ด้ำนวิชำกำร ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยวิชำกำรด ำเนินกำรประมวลผลกำรศึกษำ
ตำมระบบให้แก่นักศึกษำที่เรียนครบตำมหลักสูตรและมีผลกำรเรียนแล้ว พร้อมทั้งมีร่องรอยว่ำได้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแล้วตำมที่กล่ำวถึงในข้อ 3.2.1 โดยส่งผลกำรศึกษำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ    
สภำวิชำกำรในครำวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 และได้รับอนุมัติจบกำรศึกษำแล้ว 
จ ำนำน 7 รำย 



   ส่วนที่ 2  ด้ำนกฎหมำย ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1.  ขอให้นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวไปด ำเนินกำรแจ้งควำมกรณี นำยขวัญชัย จังธนสมบัติ 
มิได้น ำเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่ำงๆที่นักศึกษำฝำกช ำระส่งให้มหำวิทยำลัย 
    2.  ขอให้นักศึกษำกลุ่มดังกล่ำวลงนำมใน “หนังสือรับรองและแสดงเจตจ ำนงสุจริต   
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ” ที่ระบุสำระส ำคัญรับรองว่ำช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำครบถ้วน
ผ่ำน นำยขวัญชัย จังธนสมบัติ และขอยืนยันเจตจ ำนงสุจริตที่พร้อมจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยโดยให้
ควำมร่วมมือทุกวิถีทำงกับมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย เพ่ือติดตำมและน ำเงินจำก     
นำยขวัญชัย จังธนสมบัติ มำคืนให้มหำวิทยำลัย 
    3. มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทำงกฎหมำย ต่อไป  
  ทั้งนี้  กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรในรูปของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ       
งำนทะเบียน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นิติกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร พร้อมทั้งได้น ำเสนอ
ควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน แจ้งต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) รับทรำบและให้
ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ แล้ว 
 
  จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ และกรุณำให้ข้อเสนอแนะแนวทำงปฏิบัติ ต่อไป 
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5.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา  
 คณะครุศำสตร์ ได้น ำเสนอหลักสูตรหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรมำเรียบร้อยแล้ว เพ่ือขอรับ        
กำรพิจำรณำจำกสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2560 
ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยมีข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข แล้วน ำกลับมำสู่กำรพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่ำวตำมข้อเสนอแนะของ      
สภำมหำวิทยำลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยกำรแก้ไขท่ีส ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 1. กำรปรับเปลี่ยนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำกเดิมคือ อำจำรย์ฐิติวรดำ พลเยี่ยม 
วทบ. (ชีววิทยำ) กศ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน) ที่สังกัดคณะครุศำสตร์ เปลี่ยนเป็น อำจำรย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ 
ค.บ. (ชีววิทยำ) กศ.ม. (ชีววิทยำ) สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 2. กำรเพ่ิมเติมจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจำกเดิม จ ำนวน 5 คน เป็นจ ำนวน 18 คน 
โดยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่เพ่ิมใหม่นี้ เป็นอำจำรย์ผู้สอนที่สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งท ำหน้ำที่สอนในรำยวิชำเฉพำะด้ำนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ     
 3. กำรเพิ่มเติมรำยวิชำเอกเลือก 2 รำยวิชำ คือ 
  3.1 วิชำ 4106407 นวัตกรรมเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
  3.2 วิชำ 4106409 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2(1-2-3) 
 4. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนผู้สอน เป็นต้น จะเน้นกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงคณะครุศำสตร์กับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 จึงขอน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 30 มีนำคม 
พ.ศ. 2560 เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ขอควำมเห็นชอบหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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วาระท่ี 5.2  การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา  
 สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร ได้น ำเสนอหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ผู้ประกอบกำรอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งปรับปรุงจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ ที่ได้ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรมำเรียบร้อยแล้ว เพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ  
จำก  สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมวิสำมัญครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560              
ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยมีข้อเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขแล้วน ำกลับมำสู่กำรพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 สำขำวิชำผู้ ประกอบกำรอำหำร ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดั งกล่ ำว 
ตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยกำรแก้ไขท่ีส ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 1. กำรปรับเปลี่ยนชื่อปริญญำและสำขำวิชำจำกเดิมเป็น “หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)” เนื่องจำกหลักสูตรที่ปรับปรุงนี้        
มีลักษณะเป็น “วิชำชีพ” (โดยพิจำรณำตำมสำระในหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506 (2)/ว174 ลว.         
10 กุมภำพันธ์ 2559 ในข้อ 1.2 ที่ระบุ “หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นกำรปรับปรุงในสำระส ำคัญของ
หลักสูตร อำทิ วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ เนื้อหำสำระส ำคัญในหมวดวิชำเฉพำะ 
และระบบกำรศึกษำ”) 
 2. ก ำหนดให้หลักสูตรมีรูปแบบเป็น “หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพ” 

 3. หลักสูตรมีลักษณะเป็น “หลักสูตรพหุวิทยำกำร” ที่มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ 
ในศำสตร์หลัก 4 ศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ อำหำรและโภชนำกำร มนุษยศำสตร์และ
ศิลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์กำรอำหำร โดยมีศำสตร์ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรเป็นแกนกลำง         
ในกำรบูรณำกำร 

 4. จ ำนวนหน่วยกิตในภำพรวม จ ำนวน 137 หน่วยกิต โดยมีรำยวิชำด้ำนภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 15 หน่วยกิต 
 5. ผู้สอนในรำยวิชำต่ำงๆ ของศำสตร์ที่น ำมำบูรณำกำรกันเป็นผู้สอนจำกคณะเจ้ำของ
ศำสตร์นั้นๆ  
  จึงขอน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งที่  3/2560         
วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ขอควำมเห็นชอบหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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5.3 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทน 

สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มีประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจ ำ  ประกำศ  
ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 โดยผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำทั้ง 4 คณะ คือ 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ คณะครุศำสตร์ 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐำนสุวรรณศรี คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญำกุล คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
  4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สิงห์  สิงห์ขจร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่ำ ให้ยกเลิกควำมในข้อ 5 ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย  
พ.ศ.2556 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ 5 ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย” เรียกโดยย่อว่ำ “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย 
 (6) กรรมกำรผู้แทนสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ ซึ่งเลือกกันเองจ ำนวน
หนึ่งคน เป็นกรรมกำร 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยได้น ำเรื่องกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวิทยำลัยจำกกรรมกำรผู้แทนสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ  เข้ำที่ประชุม 
สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 เพ่ือพิจำรณำเลือกกรรมกำร
ผู้แทนสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำเป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เลือกกรรมกำรผู้แทนสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ จ ำนวนหนึ่งคน  
เป็นคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
กำรประชุมวิสำมัญสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 3/2560 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2560 วันพฤหัสบดีที่  26  มกรำคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกร์ที่        24  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  มีนำคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  เมษำยน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภำคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีที่  15  มิถุนำยน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎำคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหำคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  กันยำยน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีที่  19  ตุลำคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  พฤศจิกำยน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  ธันวำคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษำยน พ.ศ.๒๕60 
เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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