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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 7/๒๕60
เมื่ อวัน พฤหั สบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ฝ่ ายเลขานุ การได้ จัดท ารายงานการประชุ มเรียบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
วาระที่ 4.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
ความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560 ดัง นี้
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จาแนกเป็นภาคปกติและภาค กศ.พ. ดังนี้
ภาคปกติ ดาเนินการโดย
1) รับตรง (สอบคัดเลือก)
2) พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT
3) พิจารณาจากผลการเรียน (GPA)
4) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ
5) ระบบ ADMISSIONS
6) โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้
7) โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ภาค กศ.พ. ดาเนินการโดยการรับตรง (สอบคัดเลือก)
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิท ยาลั ยได้ม อบหมายให้ บัณ ฑิ ตวิ ทยาลัย ร่วมกับ คณะต่ างๆ ดาเนิน การคัด เลื อกด้ว ย
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
การดาเนินการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลข้อมูลการรับเข้านักศึกษาดังกล่าว และขอ
นาเสนอรายงานสรุปการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย
ประเด็นนาเสนอ ดังนี้
1. ด้านจานวนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. จานวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 3,891 คน
2. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 4,036 คน
2.1 การรับตรง (สอบคัดเลือก) ทั้ง 3 รอบ จานวน 3,437 คน
2.2 การพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT จานวน 62 คน
2.3 การพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) จานวน 39 คน
2.4 การพิจารณาจากความสามารถพิเศษ จานวน 23 คน

2.5 การรับจากระบบ ADMISSIONS
จานวน 455 คน
2.6 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จานวน 10 คน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.7 จานวนนักศึกษาที่มาจากโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
จานวนประมาณ 70 คน (ซึ่งมารายงานตัวแล้ว จานวน 10 คน และอยู่ในระหว่างการประสานงานอีกจานวน
60 คน)
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พ.
1. จานวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 630 คน
2. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 490 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. จานวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 230 คน
2. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จานวนทั้งหมด 129 คน
2. ด้านการดาเนินการตามแผนรับ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ
ระดับปริญญาตรี
1. การรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ จานวน 3 สาขาวิชา
2. การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จานวน 34 สาขาวิชา
3. การรับเข้าเกินแผนรับ จานวน 31 สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จานวน 5 สาขาวิชา
ทั้งนี้ มีรายละเอียดจาแนกเป็นสาขาวิชา ดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
วาระที่ 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
ความเป็นมา
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญ ญาแก่นิสิต
นัก ศึก ษาที่ เรีย นครบตามหลั กสู ตร ซึ่งผ่านการอนุ มัติ ผลการเรีย นของนิ สิต -นั กศึก ษาที่เรียนครบหลัก สูต ร
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 6 จานวน 6 รอบ รวมจานวน 2,117 คน
การดาเนินการ
สภาวิชาการขอนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
8/2560 เพื่ อให้ส อดคล้ องกั บ พ.ร.บ.มหาวิท ยาลัย 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 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต ร
รวม 2,117 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ครั้งที่ 1 - 6 จานวน 6 รอบ รวมจานวน 2,117 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
วาระที่ 5.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย
ความเป็นมา
1. ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ 5 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ซึ่ ง ส าเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาเอกหรื อเที ยบเท่ า
หรือตาแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นคาขอดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นคาขอ
ต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ
(2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(3) คุณสมบัติอื่นที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
(4) มี ภ าระงานและผลงานทางวิช าการย้อ นหลั ง 3 ปี จนถึง วั นสิ้ น ปีง บประมาณของปี ที่
เกษียณอายุราชการ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด และ
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ตารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉลี่ยปี
ละไม่น้อยกว่าสามเรื่อง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ในกรณีที่ผู้ขอต่อเวลาราชการดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง
ในกรณี ที่ ผู้ ข อต่ อ เวลาราชการด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ห รื อ รองศาสตราจารย์
ไม่ครบสามปี ให้นาผลงานทางวิชาการในขณะดารงตาแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้
ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นคาขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด

2. สาขาวิชาและคณะต่างๆ นาเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้
2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ นาเสนอขอต่ อเวลา
ราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล
2.2 สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ น าเสนอขอต่ อ เวลาราชการของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี
2.3 สาขาวิชาจิ ตวิ ทยา คณะครุ ศาสตร์ น าเสนอขอต่ อเวลาราชการของผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย
3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ดังรายละเอียดในคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 6/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เพื่อดาเนินการพิจารณากลั่นกรองตามสาระสาคัญ ในประกาศ
ก.พ.อ. ข้างต้น
การดาเนินการ
1. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารายละเอีย ดต่า งๆ ของผู้ไ ด้รับ การเสนอ ขอต่อเวลาราชการ
ทั้ง 3 ราย สรุปได้ดังนี้
1.1 ความต้ อ งการด้ า นอั ต ราก าลั ง ตามแผนอั ต ราก าลั ง ของ มบส. ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2558 - 2561 ของสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลา
ราชการสังกัดอยู่ พบว่า ทั้ง 3 สาขาวิชา ยังคงมีอัตรากาลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการทั้ง
3 ราย จะเป็นการเติมเต็มด้านอัตรากาลังดังกล่าว
1.2 คุณ สมบั ติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณ สมบัติ ด้าน
คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์
ทุกประการ
1.3 แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ สาหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อ
เวลาราชการฯ พบว่า สาขาวิ ชาและคณะต้น สั ง กัด ฯ ได้ กาหนดแผนการปฏิ บัติ ง านให้ ไ ว้อ ย่างชั ดเจนและ
มีปริมาณงานรองรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองฯ แนบไว้ท้ายวาระนี้แล้ว
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบการต่ อ เวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชั ย ชาญกุ ล และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี
2. เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญ จนาฏ วรวัฒนชัย โดยมี
เงื่อนไขว่า “มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ คือ วันที่ 30 กันยายน 2560”
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 9/2560
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
วันพุธที่
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
17 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
กาหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕60 ในวันพฤหั สบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

