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    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี 4/๒๕60 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

        

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทนง โชติสรยุทธ์ ติดภารกิจ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์   บัวทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๕. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๗. อาจารย์ ดร.ปัทมา   วัฒนพานิช ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๘. อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๙. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๐. อาจารย์อัจฉรา แก้วน้อย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๑๑. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๑๒. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๑๓. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๔. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การมอบพวงมาลัยแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเน่ืองในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทยและ
เทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอโอกาสกราบสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมอบ
พวงมาลัยแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ การมอบพวงมาลัยแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องในโอกาสเทศกาล
สงกรานต์ 
 

  1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาท่ีท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษา ดังนี้  

(1) อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ  โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้าน
อักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จากผลงานอักษรประดิษฐ์ ช่ือ “วังบูรพา” ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 

(2) อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานดีมาก (ภาคโปสเตอร์) งานวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินจากพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ที่มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V)  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 



๓ 

 

(3) อาจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานดีมาก (ภาคบรรยาย) งานวิจัย เรื่อง “การขยายพันธ์ุในหลอดทดลองของต้นม่วงไตรบุญ 
(Tribounia venosa) พรรณไม้ประจ าถ่ินในอู่ทอง” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 
(The 5th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560 

(4) อาจารย์ดุษฎี  เทิดบารมี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานดีมาก (ภาคโปสเตอร์) งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของนักศึกษา
ครูสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ PBL” ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5  
(The 5th Higher Education Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560 

(5) นางสาวนฤมล  ศรีนคร นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์” โครงการประชุมวิชาการ 
รัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(6) นางสาวปาริชาติ  รุ่งแสง นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์” โครงการประชุมวิชาการ 
รัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(7) นางสาวสุชาดา  ประทังค า นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์” โครงการประชุมวิชาการ 
รัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(8) นางสาวมาริสา  อ้อนกิ่ง นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16”  
และเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.3 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ได้มีการจัดท ารายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีก าหนดเริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการก าหนดเปิดภาคเรียน  ตามมติที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หากปรับมาใช้แบบเดิมจะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกนักศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยอื่น เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะด าเนินการคัดเลือกในระบบแอดมิชช่ัน (Admission) ในช่วง 
เดือนตุลาคม หากคัดเลือกแล้วต้องส่งรายช่ือเข้าส่วนกลาง เพื่อน าช่ือออกจากบัญชีรายช่ือที่จะไปสมัครแอดมิชช่ันใน
ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ทุกรอบ รวม 5 รอบ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

  1.4 การเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 18 
เมษายน พ.ศ. 2560 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น  
การปรับลดกรอบมาตรฐานระดับคุณวุฒิแห่งชาติ จาก 9 ระดับเป็น 8 ระดับ เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียด
ดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยเฉพาะสาขาวิชาการศึกษาที่ต้องมีการก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเพิ่มการฝึกอบรมให้กับบัณฑิตหรือนิสิตที่จบการศึกษาในช่วงสุดท้าย 
รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับการทดสอบของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่จะมีการทดสอบหลังจากที่
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาด้วย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16  
มีนาคม พ.ศ. 2560  และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  30  มีนาคม 
พ.ศ.2560 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการแก้ไขในหน้า 13 วาระที่  5.6 บรรทัดที่  32 จากค าว่า 
“ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ สมหวัง” แก้ไขเป็น “ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สมหวัง” 

และน าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีการแก้ไขในหน้า 15 บรรทัดที่ 25 จากค าว่า “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นุกูล แก้วเนียม” แก้ไขเป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์”     

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 และรายงานการประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ตามที่ไดม้ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้ งที่  3/2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า
ด าเนินการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจ ารย์
ประจ า และน าผลการเลือกมาแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ าได้มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 
 



๕ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากกรรมการผู้แทน  
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 การจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดให้
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยต้องจัดตั้งสถานพยาบาลในสถานศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว โดยอนุญาตให้จัดต้ัง ช่อชงโคคลินิกแพทย์แผนไทยข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  และได้ผ่าน
การรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เปิดการเรียนการสอนได้ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔  
 ปัจจุบัน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยมาครบ ๕ ปี 
และก าลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อรับการตรวจสถานศึกษาโดยสภาการแพทย์แผนไทย รอบที่สอง ซึ่งจะเข้ามา
ตรวจทุก ๕ ปี โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  สาขาการแพทย์แผนไทยและ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.๒๕๕๗ ในข้อ ๑๗ ซึ่งระบุว่า “สถาบันต้องมีโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้การ
ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีจ านวนผู้มารับบริการในแต่ละประเภทเพียงพอต่อการศึกษาและฝึก  
เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่มวิชา คือ เวชกรรมแผนไทย  
เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ์” 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการตามข้อบังคับของสภา
การแพทย์แผนไทยดังกล่าว โดยการขอจัดต้ังคลินิกการแพทย์แผนไทย ภายใต้ช่ือ “ช่อชงโคคลินิกการแพทย์แผนไทย” 
เป็นหน่วยงานของส่วนราชการภายใต้การบริหารงานของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการจัดต้ัง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ซึ่งระบุว่า 
“สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้   
(๒)  ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้” เพื่อเตรียมรับ
การตรวจรับรองของสภาการแพทย์แผนไทยรอบที่สองต่อไป 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยให้ แสดงถึงรูปแบบ 
การให้บริการ การบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดท างบประมาณ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล  และ
พัฒนาการจากที่ได้ผ่านการตรวจโดยสภาแพทย์แผนไทยมาแล้ว รวมทั้งการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 3  

(2) ควรมีการจัดท าประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่มีรายละเอียดครอบคลุมในการจัดตั้งคลินิกและ 
การปรุงยา รวมถึงการก าหนดแนวทางการเก็บเงินค่าบริการเพื่อให้ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และควรมีนโยบาย
ยกเว้นเงินค่าบริการส าหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบ 
  

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดต้ังคลินิกการแพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 



๖ 

 

5.2 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา 
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต - นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 ครั้ งที่  1 - 3 รวมจ านวน 1,327 คน จึงได้น าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวม 1,327 คน 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรปรับรายละเอียดข้อมูลจ านวนนิสิตที่จบก่อนเวลา ตามเวลา และหลังเวลา ให้ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย เพราะอาจท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน เช่น จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาหลังเวลามีจ านวนมากเกิน 
สองเท่าของจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาและก่อนเวลา ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในหลายส่วนได้ มหาวิทยาลัย
ควรมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เหมาะสม  

(2) ปัญหาด้านการค้างช าระค่าเล่าเรียนของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการขออนุมัติ 
ให้ส าเร็จการศึกษาก่อนได้ แต่ให้เอกสารปริญญาเมื่อน าเงินมาช าระ หรือจัดให้มีการผ่อนจ่ายค่าเทอมเป็นระยะเวลา  
4 เดือน เป็นต้น  

(3) ควรมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 
ที่มีผลการเรียน 4.00   

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต – นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ครั้งที่ 1 – 3 จ านวน 1,327 คน 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน  
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 



๗ 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (ฉบับปี พ.ศ.2556) ตามที่เสนอ  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(ฉบับปี พ.ศ.2556) 
  5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี ้
 1)  อาจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์ 
 2)  อาจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3)  อาจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 4)  อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 5)  อาจารย์นงนุช ทึ่งในธรรมะ สาขาวิชาภาษาจีน 
 โดยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรง คุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ มหาว ิทยาล ัยน าผ ลการ ด า เ น ินกา รด ังก ล ่าวข ้า งต ้น   
เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 5 ราย ดังนี ้
 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 

(สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  
 4)  อาจารย์ยุวรัตน์   จงใจรักษ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

(สาขาวิชาภาษาจีน) 



๘ 

 

             ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง 

1. อาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส์ 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 
     2. อาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 
     3. อาจารย์พงษ์พันธ์  นารีน้อย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
     4. อาจารย์ยุวรัตน์  จงใจรักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 
     5. อาจารย์นงนุช  ทึ่งในธรรมะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
16 มกราคม พ.ศ.2560 
 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นิธิศ  ปุณธนกรภัทร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจีสติกส์ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 
     2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เกษม  กมลชัยพิสิฐ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 
     3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พงษ์พันธ์  นารีน้อย ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศา สตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
     4. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ยุวรัตน์  จงใจรักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 
     5. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นงนุช  ทึ่งในธรรมะ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 
 

5.5 การเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 825/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ภายใต้สาระส าคัญใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการสรรหาตามข้ันตอนและ
พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่เกิน 3 รายช่ือเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 และได้



๙ 

 

ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
เป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 
 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน 
 2. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง 
 เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน ได้ขอสละสิทธ์ิในการน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อ 
สภามหาวิทยาลัย จึงท าให้เหลือรายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อน าเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง 
   

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง 2 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง เป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 
 

5.6 การเลือกผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 823/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ภายใต้สาระส าคัญใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.2547 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการสรรหาตามข้ันตอนและ
พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่เกิน 3 รายช่ือเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 และได้
ประกาศรายช่ือผู้ที่ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
เป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
 2. อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
 3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก

กิจการนิสิตนักศึกษา ทั้ง 3 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง เป็นผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 
26 เมษายน พ.ศ.2560 
 

5.7 การเลือกผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน  
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 824/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ .ศ.2547 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการสรรหาตามข้ันตอนและพิจารณา
กลั่นกรองเพื่อให้ได้รายช่ือไม่เกิน 3 รายช่ือเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 และได้ประกาศ
รายช่ือผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก

คอมพิวเตอร์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย   
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร .ปวิช  ผลงาม เป็นผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
26 เมษายน พ.ศ.2560 
 

5.8 การพิจารณาการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2558 – 2559 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดี อันประกอบ
ข้ึนจากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ 1) นายด ารง พุฒตาล 
และ 2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูล
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและ   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2560 ดังนี้ 
 1) นายด ารง พุฒตาล เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์        



๑๑ 

 

  สาขาวิชาภาษาไทย 
 2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

ดนตรีตะวันตก  
 ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบ  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) และน าเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ประชุม
ดังกล่าวมีมตเิห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 
 สภาวิชาการ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ (๓) 
“สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ และจัดอันดับตามความเหมาะสม โดยให้กระท าเป็นการลับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอช่ือต่อไปยังสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มีมติ” พิจารณาการเสนอให้ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวแล้วมีมติให้เสนอรายช่ือพร้อมประวัติและผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 2 ท่าน  
เรียงตามล าดับ ดังนี้  

ล าดับที่ 1 นายด ารง พุฒตาล เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชาภาษาไทย 
ล าดับที่ 2 นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  

 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (4) อนุมัตใิห้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(3) ให้อธิการบดีน ารายช่ือพร้อม
ประวัติและผลงานอย่างละเอียดของผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ (๔) การพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยให้กระท าเป็นการลับ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับ  
ความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มีมติ 
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอผลการพิจารณาของสภาวิชาการในการเสนอให้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2558 - 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2560  
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อโปรดพิจาณา ดังนี้ 

1) นายด ารง พุฒตาล เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ภาษาไทย 

2) นายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก 

 

การพิจารณา 
  ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรเพิ่มเติมเอกสารผลงานของนายด ารง พุฒตาล ในภาคผนวก ข  



๑๒ 

 

(2) ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดผลงานของนายวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ให้ชัดเจนว่ามีผลงานด้านดนตรี
ตะวันตก คือ การใช้เครื่องดนตรีตะวันตกในการเรียบเรียงเสียงประสานให้กับวงดนตรีตะวันตก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน 

(3) ควรมีการปรับแนวทางการด าเนินการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยในการกลั่นกรอง
เบื้องต้นควรเพิ่มเติมการพิจารณาการให้ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทดแทนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประกอบด้วย เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์บางรายอาจมีคุณสมบัติไม่เพียงพอถึงระดับดุษฎีบัณฑิต 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. นายด ารง  พุฒตาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย 
2. นายวิจิตร์  จิตรรังสรรค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕60  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  
ในวันพุธที่  17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


