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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  7/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  20  กรกฎาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 

 
วาระที่ 4.1  รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ 
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จ าแนกเป็นภาคปกติและภาค กศ.พ. ดังนี้ 
 ภาคปกติ ด าเนินการโดย 
 1) รับตรง (สอบคัดเลือก) 
 2) พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT 
 3) พิจารณาจากผลการเรียน (GPA) 
 4) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ 
 5) ระบบ ADMISSIONS 
 6) โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 7) โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 ภาค กศ.พ. ด าเนินการโดยการรับตรง (สอบคัดเลือก) 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆ ด าเนินการคัดเลือกด้วย 
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 
การด าเนินการ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลข้อมูลการรับเข้านักศึกษาดังกล่าว และขอ
น าเสนอรายงานสรุปการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย
ประเด็นน าเสนอ ดังนี้ 
 1. ด้านจ านวนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
  1. จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 3,891 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 4,036 คน 
  2.1 การรับตรง (สอบคัดเลือก) ท้ัง 3 รอบ  จ านวน 3,437 คน 
  2.2 การพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  จ านวน 62 คน 
  2.3 การพิจารณาจากผลการเรียน (GPA)  จ านวน 39 คน 
  2.4 การพิจารณาจากความสามารถพิเศษ  จ านวน 23 คน 



  2.5 การรับจากระบบ ADMISSIONS  จ านวน 455 คน 
  2.6 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา  จ านวน 10 คน 
  จังหวัดชายแดนภาคใต้  
   2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมาจากโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
จ านวนประมาณ 70 คน (ซึ่งมารายงานตัวแล้ว จ านวน 10 คน และอยู่ในระหว่างการประสานงานอีกจ านวน  
60 คน) 
  ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พ. 
  1. จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 630 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 490 คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด  230  คน 
 2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จ านวนท้ังหมด 129 คน 

 2. ด้านการด าเนินการตามแผนรับ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ 
  ระดับปริญญาตรี 
  1. การรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ จ านวน  3 สาขาวิชา  
  2. การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จ านวน 34 สาขาวิชา  
  3. การรับเข้าเกินแผนรับ จ านวน 31 สาขาวิชา  
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จ านวน  5  สาขาวิชา  
 ท้ังนี้ มีรายละเอียดจ าแนกเป็นสาขาวิชา ดังแนบมาพร้อมนี้ 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 

 

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต
นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต -นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,117 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
8/2560 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติ  
ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  
รวม 2,117 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 ครั้งท่ี 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,117 คน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 

 
วาระที่ 5.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
 

ความเป็นมา 
1. ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่นค าขอ 

ต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ 

(2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
(3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
(4) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ี

เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ียปี
ละไม่น้อยกว่าสามเรื่อง ท้ังนี้ เฉพาะท่ีได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความทางวิชาการ
เหลือเฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 

ในกรณีท่ี ผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์  
ไม่ครบสามปี ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 



2. สาขาวิชาและคณะต่างๆ น าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลา

ราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล 
2.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอขอต่อเวลาราชการของ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 
2.3 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
  3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 16 มีนาคม 2560 ได้แต่งต้ัง 
“คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ท่ี 6/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2560 เพื่อด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามสาระส าคัญในประกาศ 
ก.พ.อ. ข้างต้น 
 
การด าเนินการ 

  1. ประธานกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอ ขอต่อเวลาราชการ
ท้ัง 3 ราย สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 - 2561 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลา
ราชการสังกัดอยู่ พบว่า ท้ัง 3 สาขาวิชา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ข้าราชการท้ัง  
3 ราย จะเป็นการเติมเต็มด้านอัตราก าลังดังกล่าว 
 1.2 คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติ ด้าน
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์
ทุกประการ 
  1.3 แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อ
เวลาราชการฯ พบว่า สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและ  
มีปริมาณงานรองรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปผลการพิจารณากล่ันกรองฯ แนบไว้ท้ายวาระนี้แล้ว 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล และ   
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 
  2. เห็นชอบการต่อเวลาราชการฯ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย โดยมี
เงื่อนไขว่า “มหาวิทยาลัยจะต่อเวลาราชการให้ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ คือ วันท่ี 30 กันยายน 2560” 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

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

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

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ.๒๕60  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             


