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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  3/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม พ.ศ.2560 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่   30  มีนาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
            
             
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
4.1 ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
จากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่  3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า
ด าเนินการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า และน าผลการเลือกมาแจ้งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
การด าเนินงาน 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าได้ มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่  
20 เมษายน พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
วาระท่ี 5.1 การจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย 
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑  
ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต้องจัดตั้งสถานพยาบาลในสถานศึกษา  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว โดยอนุญาตให้จัดตั้ง ช่อชงโคคลินิกแพทย์แผนไทยขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย  และได้ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๔  
 2. ปัจจุบัน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย  
มาครบ ๕ ปี และก าลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเพ่ือรับการตรวจสถานศึกษาโดยสภาการแพทย์แผนไทย รอบที่
สอง ซึ่งจะเข้ามาตรวจทุก ๕ ปี โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรื อประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญา  สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.๒๕๕๗ ในข้อ ๑๗  
ซึ่งระบุว่า “สถาบันต้องมีโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ีให้การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีจ านวน
ผู้มารับบริการในแต่ละประเภทเพียงพอต่อการศึกษาและฝึกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มวิชา คือ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผน
ไทย และผดุงครรภ์” 
  
การด าเนินการ  
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการตามข้อบังคับ
ของสภาการแพทย์แผนไทยดังกล่าว โดยการขอจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย ภายใต้ชื่อ “ช่อชงโคคลินิก
การแพทย์แผนไทย” เป็นหน่วยงานของส่วนราชการภายใต้การบริหารงานของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
และขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ซึ่งระบุว่า “สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้   (๒)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ และข้อบังคับส าหรับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้” เพ่ือเตรียมรับการตรวจรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย 
รอบท่ีสองต่อไป 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติการจัดตั้งคลนิิกการแพทย์แผนไทย  
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
วาระท่ี 5.2 การเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  
25 เมษายน พ.ศ.2560 
 2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 825/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 
ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการสรรหา 
ตามขั้นตอนและพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่  
7 เมษายน พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 
เมษายน 2560 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเรียง
ตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน 
 2. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง 
 รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
วาระท่ี 5.3 การเลือกผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  
25 เมษายน พ.ศ.2560 
 2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 823/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 
ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการสรรหา 
ตามขั้นตอนและพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่  
4 เมษายน พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 
เมษายน 2560 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเรียง
ตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
 2. อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
 3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ 
 รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
วาระท่ี 5.4 การเลือกผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ.2560 
 2. มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 824/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 
ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่  16 มีนาคม  
พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการสรรหาตามขั้นตอน 
และพิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เ รียบร้อย เมื่อวันที่ 5 เมษายน  
พ.ศ.2560และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือน าเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
 รายละเอียดตามเอกสารข้อมูลแสดงประวัติผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหา  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
สรรหาจ านวน 1 คน เป็นผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
วาระท่ี 5.5  การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2558 – 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็นถึงคุณงาม
ความดี อันประกอบขึ้นจากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 ท่าน คือ 1) นายด ารง พุฒตาล และ 2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดังนี้ 
 1) นายด ารง พุฒตาล เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์        
  สาขาวิชาภาษาไทย 
 2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
 ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบ  
 2. มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของที่ ประชุมคณบดีและรองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) และน าเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบ         
การพิจารณา พร้อมทั้ งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ดั งกล่าว ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่  11 เมษายน 2559 ที่ประชุมดังกล่าวมีมติ เห็นชอบและ 
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 3. สภาวิชาการ ได้อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ (๓) “สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ พิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
และจัดอันดับตามความเหมาะสม โดยให้กระท าเป็นการลับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อไปยัง 
สภามหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มี มติ” พิจารณา 
การเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวแล้วมีมติให้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน
ของบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 2 ท่าน เรียงตามล าดับ ดังนี้  

ล าดับที่ 1 นายด ารง พุฒตาล เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ล าดับที่ 2 นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  

 



 4. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(3) ให้อธิการบดีน ารายชื่อพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียด 
ของผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ (๔) การพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัยให้กระท าเป็นการลับ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มีมติ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอผลการพิจารณาของสภาวิชาการในการเสนอให้ปริญญา  
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2558 - 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อโปรดพิจาณา ดังนี้ 

1) นายด ารง พุฒตาล เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
             
             
             
            
            
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
วาระท่ี 5.6  การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา   
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียน     
ครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 3 รวมจ านวน 1,327 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณ าดั งกล่ าวน าเสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ย               
ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,327 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1         
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 3 รวมจ านวน 1,327 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 

วาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 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. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว 
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเภสชักรรมไทย 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ไม่มีการจัดการเรียน 
การสอนภาคฤดูร้อน 

ปรับแก้ไขข้อมูลในหลักสูตร(มคอ.2) หน้าที่ 7  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ  

และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 1.2 การจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนเพ่ือประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา 
ที่มีความจ าเป็นต้องเรียนในภาคฤดูร้อน  

และเพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีการจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

  
วาระท่ี 5.8  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา  
 1. อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง         
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์ 
 2)  อาจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3)  อาจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 4)  อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 5)  อาจารย์นงนุช ทึ่งในธรรมะ สาขาวิชาภาษาจีน 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 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  เข้าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์) 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559  
 2)  อาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559  



 3)  อาจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 

  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  
 4)  อาจารย์ยุวรัตน์   จงใจรักษ ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 
  ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559  
 5)  อาจารย์นงนุช   ทึ่งในธรรมะ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาภาษาจีน) 
  ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2560 วันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกร์ที่        24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีที่  15  มิถุนายน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน พ.ศ.2560 

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

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่  18 พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕60 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             
 


