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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 3/๒๕60
เมื่ อวัน พฤหั สบดี ที่ 16 มี น าคม พ.ศ.2560 และการประชุ ม วิ สามั ญสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 3/2560
เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 30 มี น าคม พ.ศ.2560 ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
4.1 ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
จากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ความเป็นมา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ งที่ 3/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ดาเนินการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจา และนาผลการเลือกมาแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
การดาเนินงาน
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ ป ระจ าได้ มี ม ติ เลื อ ก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่
20 เมษายน พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.1 การจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
ซึ่งกาหนดให้ มหาวิทยาลัย ที่เปิ ดสอนหลั กสูตรการแพทย์แผนไทยต้องจัดตั้งสถานพยาบาลในสถานศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนิ น การตามขั้น ตอนดังกล่าว โดยอนุญ าตให้ จัดตั้ง ช่อชงโคคลิ นิกแพทย์แผนไทยขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย และได้ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๔
2. ปัจจุบัน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย
มาครบ ๕ ปี และกาลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อรับการตรวจสถานศึกษาโดยสภาการแพทย์แผนไทย รอบที่
สอง ซึ่งจะเข้ามาตรวจทุก ๕ ปี โดยต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการรั บ รองสถาบั น ที่ จั ดการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาหรื อ ประกาศนี ยบั ต ร
เทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.๒๕๕๗ ในข้อ ๑๗
ซึ่งระบุว่า “สถาบันต้องมีโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีจานวน
ผู้มารับ บริการในแต่ละประเภทเพียงพอต่อการศึกษาและฝึกเวชปฏิบั ติการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มวิชา คือ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผน
ไทย และผดุงครรภ์”
การดาเนินการ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการตามข้อบังคับ
ของสภาการแพทย์แผนไทยดังกล่าว โดยการขอจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย ภายใต้ชื่อ “ช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย” เป็นหน่วยงานของส่วนราชการภายใต้การบริหารงานของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
และขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ซึ่งระบุว่า “สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่ดังนี้ (๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ ” เพื่อเตรียมรับการตรวจรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย
รอบที่สองต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.2 การเลือกผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเป็นมา
1. ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จะครบวาระการด ารงต าแหน่ งในวั น ที่
25 เมษายน พ.ศ.2560
2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 825/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560
ภายใต้สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ.2560
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ด าเนิ น การสรรหา
ตามขั้น ตอนและพิจารณากลั่น กรองเพื่อให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่
7 เมษายน พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ
เพื่ อน าเข้ าสู่ การพิ จ ารณาของสภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 4/2560 วัน พฤหั ส บดี ที่ 20
เมษายน 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ งตั้ งเป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเรี ย ง
ตามลาดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน
2. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง
รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้ รับการสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจ ารณาคัดเลื อกและแต่งตั้ งบุคคลที่ได้รับ การพิจารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาจานวน 1 คน เป็นผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.3 การเลือกผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ความเป็นมา
1. ผู้ อ านวยการส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา จะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ในวั น ที่
25 เมษายน พ.ศ.2560
2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก กิจการนิสิตนักศึกษา
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 823/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560
ภายใต้สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก กิจการนิสิตนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ.2560
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การสรรหา
ตามขั้น ตอนและพิจารณากลั่น กรองเพื่อให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่
4 เมษายน พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ
เพื่ อน าเข้ าสู่ การพิ จ ารณาของสภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 4/2560 วัน พฤหั ส บดี ที่ 20
เมษายน 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและแต่ งตั้ งเป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเรีย ง
ตามลาดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
2. อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจ ารณาคัดเลื อกและแต่งตั้ งบุคคลที่ได้รับ การพิจารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาจานวน 1 คน เป็นผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.4 การเลือกผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ความเป็นมา
1. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 25 เมษายน
พ.ศ.2560
2. มหาวิ ท ยาลั ย ฯได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก คอมพิ ว เตอร์
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 824/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560
ภายใต้สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ประกาศ ณ วั น ที่ 16 มี น าคม
พ.ศ.2560
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการสรรหาตามขั้นตอน
และพิจ ารณากลั่ น กรองเพื่อให้ ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เ รียบร้อย เมื่อวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2560และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนาเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์เรียงตามลาดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจ ารณาคัดเลื อกและแต่งตั้ งบุคคลที่ได้รับ การพิจารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาจานวน 1 คน เป็นผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.5 การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2558 – 2559
สรุปเรื่อง
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็นถึงคุณงาม
ความดี อันประกอบขึ้นจากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ท่าน คือ 1) นายดารง พุฒตาล และ 2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และได้จั ดท าเอกสารสรุป ข้ อมูล ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละท่าน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังนี้
1) นายดารง พุฒตาล
เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอขอปริญ ญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตกิ ต ติม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบ
2. มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอผลการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี
ฝ่ ายวิ ช าการ (คณะกรรมการวิ ชาการระดั บ มหาวิ ทยาลั ย) และน าเสนอเอกสารสรุ ป ข้ อมู ล ประกอบ
การพิ จ ารณา พร้ อ มทั้ ง ประวั ติ แ ละผลงานของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั งกล่ า ว ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 4/2560 เมื่ อวั น ที่ 11 เมษายน 2559 ที่ ประชุ มดั งกล่ าวมี ม ติ เห็ นชอบและ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
3. สภาวิชาการ ได้ อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ (๓) “สภาวิ ช าการมี อ านาจและหน้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่าด้ ว ย ชั้ น สาขาวิช า และหลั ก เกณฑ์ การให้ ป ริญ ญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และจัดอัน ดับ ตามความเหมาะสม โดยให้ กระทาเป็นการลับ ทั้งนี้ ผู้ ที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อไปยัง
สภามหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มี มติ” พิจารณา
การเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวแล้ว มีมติให้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของบุคคลผู้สมควรได้รับ ปริญ ญาดุษฎีบั ณ ฑิตกิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จานวน 2 ท่าน เรียงตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1 นายดารง พุฒตาล
เสนอขอปริญ ญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตกิ ต ติม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
ลาดับที่ 2 นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอขอปริญ ญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตกิ ต ติม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

4. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และข้อบังคับ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่าด้ ว ย ชั้ น สาขาวิช า และหลั ก เกณฑ์ การให้ ป ริญ ญา
กิต ติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(3) ให้ อธิการบดีน ารายชื่อพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียด
ของผู้ ที่ ผ่ านการพิ จ ารณาของสภาวิ ช าการเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย และ (๔) การพิ จ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัยให้กระทาเป็นการลับ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มีมติ
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ย ขอน าเสนอผลการพิ จารณาของสภาวิช าการในการเสนอให้ ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2558 - 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อโปรดพิจาณา ดังนี้
1) นายดารง พุฒตาล
เสนอขอปริญ ญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตกิ ต ติม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เสนอขอปริญ ญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตกิ ต ติม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.6 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ ปริญญา
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียน
ครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 3 รวมจานวน 1,327 คน
การดาเนินการ
สภาวิ ช าการขอน าผลการพิ จ ารณ าดั ง กล่ า วน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,327 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญาแก่ นิ สิ ต - นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นครบหลั ก สู ต ร ประจ าภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 3 รวมจานวน 1,327 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบั น
อุ ด มศึ กษาที่ มี ห น้ าที่ ห ลั กทางด้ านการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เต็ ม เวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จั ดการศึกษาตามหลั กสู ตรนั้ น ซึ่ งมีคุ ณวุฒิ ตรงหรือสั มพั นธ์กั บสาขาวิช าที่ เปิ ดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เสนอขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
ลาดับ

หลักสูตร

คณะ
จากเดิม

1.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
เทคโนโลยี
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

ไม่มีการจัดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อน

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เปลี่ยนเป็น

ปรับแก้ไขข้อมูลในหลักสูตร(มคอ.2) หน้าที่ 7
มีการจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
ภาคฤดูร้อน
และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 1.2 การจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนเพื่อประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา
ที่มีความจาเป็นต้องเรียนในภาคฤดูร้อน
และเพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 5.8 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้ จั ด ส่ งผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์นิธิศ
ปุณธนกรภัทร สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์
2) อาจารย์เกษม
กมลชัยพิสิฐ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) อาจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
4) อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5) อาจารย์นงนุช
ทึ่งในธรรมะ
สาขาวิชาภาษาจีน
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. 2554 และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัย นาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่ก ารพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง จานวน 5 ราย ดังนี้
1) อาจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์)
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
2) อาจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559

3) อาจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย

เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
4) อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559
5) อาจารย์นงนุช ทึ่งในธรรมะ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภาษาจีน)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลั ย เสนอขออนุ มัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่ อดารงตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
จานวน 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 5/2560
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกราคม พ.ศ.2560
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนาคม พ.ศ.2560
20 เมษายน พ.ศ.2560
18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
21 กันยายน พ.ศ.2560
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2590
21 ธันวาคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
ก าหนดการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 5/๒๕60 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 18 พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕60 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

