การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 3/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปี 2560
รายงานผลการจัดตั้งกองทุนสุริยะ
ข้อมูลแผนรับนิสิต และการดาเนินการรับนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2560
การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2560
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ครั้งที่ 2/๒๕60
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อ ยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
4.1 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2560
ความเป็นมา
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด โครงการสั ม มนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ระหว่างวัน ที่ 24 – 26 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560
ณ โรงแรมการ์ เด้ น คลิ ฟ รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จั งหวั ด ชลบุ รี เพื่ อ ทบทวนนโยบายและการปฏิ บั ติ งาน
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ในการขับ เคลื่ อนนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ติ ดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
การดาเนินงาน
ฝ่ า ยเลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส รุ ป ผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ประจาปี 2560 และน าเสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหั ส บดีที่ 16 มีน าคม พ.ศ.2560 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
4.2 รายงานผลการจัดตั้งกองทุนสุริยะ
ความเป็นมา
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น สุ ริ ย ะ ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.2535 โดยรองศาสตราจารย์ ฉ ลอง ภิ ร มย์ รั ต น์ อธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ย ครู บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มจากการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นกองทุน เพื่อช่ว ยเหลือข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ขาดแคลนทางด้านการเงิน และไม่อาจหาแหล่งเงินจากที่อื่นได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
2. กองทุนสุริยะได้ดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ จั ด ท าข้ อ ก าหนดว่า ด้ ว ย “กองทุ น สุ ริย ะ” พ.ศ.2559 โดยให้ ก องทุ น สุ ริย ะ
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาที่ ป ระสบความ
เดือดร้อนทางด้านการเงินในลักษณะให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
3. ปั จ จุ บั น กองทุ น สุ ริ ย ะมี ย อดเงิ น ตามบั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย สาขาสี่ แ ยกบ้ า นแขก
ชื่อบัญชีกองทุนสุริยะ จานวน 1,243,314.96 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบสี่บาท
เก้าสิบหกสตางค์) ตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยน ารายงานผลการจัดตั้งกองทุนสุ ริยะและผลการดาเนินงานกองทุนสุ ริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา แจ้งให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อการดาเนิ น งานของกองทุน ฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ยครั้งที่ 3/2560 วัน พฤหั ส บดีที่ 16
มีนาคม 2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
4.3 ข้อมูลแผนรับนิสิต และการดาเนินการรับนิสิตใหม่
ประจาปีการศึกษา 2560
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยดาเนินการรับนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 จาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 การรั บตรงที่ มหาวิทยาลั ยดาเนิ นการคั ดเลื อกเอง โดยมี การมอบทุ นการศึกษา
จานวน 126 ทุน ดังนี้
ประเภทการรับ
1) สอบคัดเลือกตามปกติ
2) สอบคั ด เลื อ กและพิ จ ารณาจาก
คะแนน GAT/PAT
3) สอบ
คัดเลือกและพิจารณาจาก GPA
4) สอบคัดเลือกจากผู้มีความสามารถ
พิเศษ

จานวนทุน
73
13
30
10

เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
- ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” สาหรับผู้สอบได้
ลาดับที่ 1 ของทุกสาขาวิชา
- ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”สาหรับสาขาวิชา
เป็นเลิศ 13 สาขาวิชา
- ให้ทุน “ทุนเรียนดีศรีสมเด็จ” เป็นทุน “ยกเว้น
ค่าเล่าเรียนทั้งหมด”
- ให้ทุน “ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด”

1.2 การรับจากระบบ Admission
การดาเนินการ
ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย อยู่ ใ นระหว่ า งด าเนิ น การประเภทรั บ ตรงไปแล้ ว 2 ครั้ ง มี ผ ล
การดาเนินการจาแนกตามหลักสูตรและแผนรับตาม มคอ.2 ด้วยวิธีการต่างๆ ตามข้อ 1.1 มีรายละเอียด
ในตารางแสดงข้อมูลแนบท้ายวาระ สาหรับการรับจากระบบ Admission ยังไม่ได้รับผลในขณะนี้
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 5.1 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 บสาขาวิชาที่ 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. สาขาวิ ช าเสนอขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต ร
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2554
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2554
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
2 มี น าคม พ.ศ. 2560 ซึ่ ง สภาวิ ช าการมี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
โดยสภาวิชาการให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560
ลาดับ
1.
2.

หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ฉบับปี พ.ศ. 2555

คณะ
ครุศาสตร์

จากเดิม
อ.ลักษณา เกยุราพันธ์*
อ.จีรภรณ์ กิจเจริญ*

วิทยาการจัดการ

อ.พัชนี แสนไชย

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รและกรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ กาหนดให้
หลักสูตรที่ มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาต้องมีอาจารย์ประจา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอนจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ให้ ค รบทุ ก แขนงวิ ช า/กลุ่ ม วิ ช าของหลั ก สู ต ร และมี
คุณ วุ ฒิ ครอบคลุ ม แขนงวิช า/กลุ่ ม วิ ช า สาขาวิช าจึง มี
ความประสงค์ปรับแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนก
ตามกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์
1.ย้ายอ.พัชนี แสนไชย ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลุ่ ม วิช าสร้างสรรค์งานวิท ยุ กระจายเสี ยง เนื่ องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
2.ย้ า ยอ.ชาลี มหาบรรพต มาเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรกลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ เนื่องจาก
มีคุณวุฒิด้านโสตทัศนศึกษา

เปลี่ยนเป็น
อ.ตุลย์ จิรโชคโสภณ*
อ.ฐิติกร สังข์แก้ว*

อาจารย์ชาลี มหาบรรพต

ลาดับ

หลักสูตร

คณะ
จากเดิม
อ.ไซนิล สมบูรณ์

อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา

อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข

อ.บุญส่ง นาคภู่

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
เปลี่ยนเป็น
กลุ่มวิชาผู้ประกาศและการแสดง
1.ย้ายอ.ไซนิล สมบูรณ์ ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์
กลุ่มวิช าภาพยนตร์แ ละมัล ติ มีเดี ย เนื่ องจากมี คุณ วุ ฒิ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
2.ปรับ เพิ่ มอาจารย์เพียรพิ ลาส พิ ริยาโภคานนท์ เป็ น
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รกลุ่ ม วิ ช าผู้ ป ระกาศและ
การแสดง เพื่อให้มีจานวนอาจารย์ประจากลุ่มครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุกระจายเสียง
1.ย้ า ยอ.ณรงค์ ฤทธิ์ วงศ์ ย ะรา ไปเป็ นอาจารย์ ประจ า
อ.พัชนี แสนไชย
หลักสูตรกลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
2.ย้ายอ.พัชนี แสนไชย มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลุ่ ม วิช าสร้างสรรค์งานวิท ยุ กระจายเสี ย งเนื่ องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
1.อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เกษียณอายุราชการ
อ.ไซนิล สมบูรณ์
2.ปรับย้ายอ.ไซนิล สมบูรณ์ มาเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรกลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสารสนเทศศาสตร์
1.อ.บุญส่ง นาคภู่ ได้ลาออกจากราชการ
อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา
2.ย้ ายอ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ ย ะรา มาเป็ นอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรกลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

ผศ.ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ*

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
กลุ่มวิชาข่าวและวารสารศาสตร์
ย้ายอ.ชาลี มหาบรรพต ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ เนื่องจากมีคุณวุฒิ
ด้านโสตทัศนศึกษา
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น

ผศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น

จากเดิม
อ.ชาลี มหาบรรพต
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
ฉบับปี พ.ศ.2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
ฉบับปี พ.ศ.2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาเคมี
เทคโนโลยี
ฉบับปี พ.ศ. 2555

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
ผศ.ดร.วรวุฒิ นาสุวิมลกุล*

เกษียณอายุราชการ

อ.ศุภโชค อิสริยปาลกุล

ปรับลด เนื่องจากลาศึกษาต่อเต็มเวลา

เปลี่ยนเป็น
อ.กฤษฎา สังขมงคล*
อ.ฤดี กมลสวัสดิ์
อ.สมศักดิ์ เบ็ญจวงศ์
รศ.ดร.วันทนี สว่างอารมณ์*
-

ปรับลดจากเดิม 6 คน เหลือ 5 คน
อ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล*

ปรับลด เนื่องจากลาศึกษาต่อเต็มเวลา

ปรับลดจากเดิม 7 คน เหลือ 6 คน

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

-

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะครุ ศ าสตร์ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รและผ่ า น
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ ป ระชุมสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2560
โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข ก่ อ นน าเสนอขอความเห็ น ชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
โดยสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ ก่อนนามาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
อีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
ค ณ ะค รุ ศ าสต ร์ ได้ ด าเนิ น ก าร พั ฒ น า/ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รค รุ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาหรับในส่วนของการปรับปรุงแก้ไข เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้น มีรายละเอียด
นาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาตามสาระใน มคอ.1 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประบุการบูรณาการ
ของความรู้วิทยาศาสตร์ จาแนกเป็น 2 ด้าน คือ
1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย (1) คณิตศาสตร์) (2) ฟิสิกส์
(3) เคมี (4) ชีววิทยา
2) วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย (1) วิ ท ยาศาสตร์ โ ลก (2) วิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (3) ดาราศาสตร์ (4) ไฟฟ้าและพลังงาน
2. การพิ จ ารณาตามสาระใน ISCED 2011 (International Standard Classification
of Education 2011) แล ะ ISCED - F 2013 (ISCED Fields of Education and Training 2013)
ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนามาใช้อ้างอิงได้ ดังนี้
1) ISCED 2011 พบว่ามีการระบุไว้ใน ISCED fields of Education ว่า Education
science : Curriculum development in non - vocational and vocational subjects.

2) ISCED - F 2013 พบว่ามีการระบุ ไว้ใน Broad field : 01 Education, Narrow
field : 011 Education, Detialed field : 0114 Teacher training with subject specialization
จากข้อมูลข้างต้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว พบว่ามี
ความสอดคล้องกับสาระสาคัญดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้
ที่
1

2

3

4

ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายสุธน เสถียรยานนท์
3-1015-xxxxx-xx-x

นางกนกกาญจน์ กาญจนรัตน์
3-7799-xxxxx-xx-x

นายสิรภพ เทพพิทักษ์
3-8417-xxxxx-xx-x

นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา
3-3201-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ความสอดคล้องของ
ทางวิชาการ
(สาขาวิชา)
คุณสมบัติกับเกณฑ์ต่างๆ
รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (เคมี)
มคอ.1 ความรู้
(ด้านเคมี)
ด้านที่ 1
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

กศ.บ. เคมี
วท.ม. (วิ ท ยาศาสตร์ 1. มคอ.1 ความรู้
สิ่งแวดล้อม)
ด้านที่ 2
2. ISCED - F 2013
ป.วค.
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (วิ ท ยาศาสตร์ มคอ.1 ความรู้
สิ่งแวดล้อม)
ด้านที่ 2
วท.บ. (วิ ท ยาศาสตร์
ทั่วไป)
ปร.ด. (หลักสูตรและ ISCED 2011
การสอน)
ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอน)
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นางฐิติวรดา พลเยี่ยม
3-4501-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ค.บ. (ฟิสิกส์)
กศ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน)

ISCED 2011

วท.บ. (ชีววิทยา)
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ วไป (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้ จั ด ส่ งผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์กัณญาณัฐ
เสียงใหญ่
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ สาขาวิชาเคมี
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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
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, (ฉบับที่ 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 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง จานวน 2 ราย ดังนี้
1) อาจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
2) อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเคมี)
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลั ย เสนอขออนุ มัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่ อดารงตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2560
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้
1.1 สาขาวิช าภาษาอังกฤษ คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ น าเสนอขอ
ต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลความจาเป็นในด้านบุคลากร
การสอนและศักยภาพของสาขาวิชา
1.2 สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา คณะครุ ศ าสตร์ น าเสนอขอต่ อ เวลาราช การให้ แ ก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปั ญ จนาฏ วรวัฒ นชัย อาจารย์ป ระจาสาขาวิช าจิตวิทยา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในวัน สิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลความจาเป็นในด้านบุคลากรการสอนและ
ศักยภาพของสาขาวิชา
2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ 5 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ซึ่ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้ยื่นคาขอดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อน
ยื่ น ค าขอต่ อ เวลาราชการก็ ให้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ได้ แต่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต่ อ เวลาราชการให้ บุ ค คลนั้ น
ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุ
ราชการ
ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ในการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คณะหนึ่ งประกอบด้ว ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในสถาบัน อุด มศึ กษาเป็น ประธาน อธิการบดี เป็ น รองประธาน
และกรรมการอื่น ตามจานวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร
การดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการทั้ง 2 ราย ที่คณะเสนอขอต่อ
เวลาราชการ ตามสาระของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในส่วนของวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้วพบว่า
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล มีวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตามข้อ 5 (1) วรรคหนึ่ง
1.2 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปั ญ จนาฏ วรวั ฒ นชั ย มี วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ 5 (1) วรรคสอง
2. มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อกรุณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. 2560” ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
แต่ งตั้ ง “คณะกรรมการเพื่ อ พิ จารณาการต่ อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2560”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 5.5 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ความเป็นมา
ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการดารงตาแหน่งฯ คราวละ 2 ปี
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการตามสาระสาคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ออกคาสั่งที่ 89/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วน
ที่มาจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจา และในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็น กรอบ
ในการดาเนินการสรรหา ดังนี้
2.1 ประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธ ีก ารเลือ กกรรมการ
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจา
2.2 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจ ากบุคคลภายนอก
พร้ อ มทั้ งได้ จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น การสรรหาดั งกล่ าว เพื่ อการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วย
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการดาเนินงาน
ดังนี้
1. การสรรหาคณ ะกรรมการสภาวิ ช าการจากผู้ บ ริ ห ารและคณ าจารย์ ป ระจ า
ของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย /วิทยาลัยการดนตรี ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจาคณะ/บัณฑิต
วิทยาลัย /วิทยาลัยการดนตรี เรียกประชุมคณาจารย์ประจา เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์
ประจาของแต่ล ะหน่ ว ยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิช าการ สรุปผลได้ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารและคณาจารย์ประจา ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย/
วิทยาลัยการดนตรี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจา
ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทศั น์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
อาจารย์ ประจ าคณะวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
อาจารย์ประจาคณะวิทยาการ
จัดการ
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
บุญแจะ
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
อาจารย์ ดร.สุภาพร
ศรีหามี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย

2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิ ชาการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จากบุ คคลภายนอก ด าเนิ นการ
โดยคณาจารย์ ป ระจ าของคณะต่างๆ/บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย /วิทยาลั ยการดนตรี เป็ นผู้ เสนอชื่อผู้ ท รงคุณ วุฒิ
จากบุคคลภายนอกไปยังคณบดีต้นสังกัด จากนั้นคณะกรรมการประจาคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย /วิทยาลัย
การดนตรี พิจารณาคัดเลือกและเรียงลาดับรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่ง
มายั งคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อพิจ ารณาตรวจสอบคุณ สมบั ติและจัดทาเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ
และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดสรร
ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ - นามสกุล
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
2. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์
2. อาจารย์ ดร.ปิยะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ

ประวัติและผลงาน
สินลารัตน์
กาญจนวาสี
สังข์ศรี
มโนมัยวิบูลย์
วงษ์วิทิต
ทีฆทรัพย์
ภัทรธรรม
เอี่ยมนิรันดร์
ถิรพันธุ์เมธี
เลาหวณิช

ปรากฏในเอกสาร
ที่แนบวาระนอกเล่ม

ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ
1. อาจารย์ ดร.นราวัลย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ

ประวัติและผลงาน
ปิฎกรัชต์
ตระกูลฮุ้น
จรัณยานนท์
สุรังค์สุริยกุล
มาอุ่น

ปรากฏในเอกสาร
ที่แนบวาระนอกเล่ม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่อโปรดทราบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจา ประกอบด้วย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
อินทรสมพันธ์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์
เศรษฐบุตร
5) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
บุญแจะ
6) อาจารย์ ดร.สุภาพร
ศรีหามี
ส่ ว นที่ 2 รายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งคณะกรรมการสภาวิช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากบุคคลภายนอก เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้ได้หน่วยงานละ 1 ชื่อ ประกอบด้วย
ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยการดนตรี
บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุล
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
2. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์
2. อาจารย์ ดร.ปิยะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ
1. อาจารย์ ดร.นราวัลย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ

สินลารัตน์
กาญจนวาสี
สังข์ศรี
มโนมัยวิบูลย์
วงษ์วิทิต
ทีฆทรัพย์
ภัทรธรรม
เอี่ยมนิรันดร์
ถิรพันธุ์เมธี
เลาหวณิช
ปิฎกรัชต์
ตระกูลฮุ้น
จรัณยานนท์
สุรังค์สุริยกุล
มาอุ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในส่วนที่ 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนที่ 2
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 5.6 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
1. ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2557 นั้น คณะกรรมการฯจะหมดวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
2. สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ มี ค าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5.1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้กาหนดวิธีการ
สรรหาคณ ะกรรมการติ ด ตามฯ และมี ม ติ เ ห็ น ชอบ แบบเสนอชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การสรรหา
เป็นคณะกรรมการติดตามฯ และได้กาหนดให้หน่วยงานเสนอชื่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ สานั กงานอธิการบดี ชั้น 6 หรือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ด าเนิ น การประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 21
กุมภาพั น ธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม 5.1 อาคาร 100 ปี ศรีสุ ริยวงศ์ โดยได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และดาเนินการเลือกรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากหน่วยงานต่างๆที่เสนอมา จานวน 8 รายชื่อ ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคล
ผู้ มี สิ ท ธิได้ รั บ การสรรหาเป็ น คณะกรรมการติด ตามฯ รวมเป็ น จานวน 10 รายชื่ อ โดยเรีย งล าดั บ
ตามตัวอักษร ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิทักษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ
8. ดร.พลสัณห์
9. ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ สมหวัง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์

อนุวงศ์ (นิลวาศ)
เขียววิชัย
ฉัตรศุภกุล
วงศ์โสธร
สะเพียรชัย
อาจคุ้มวงศ์
รตะนานุกูล
โพธิ์ศรีทอง
พิธิยานุวัฒน์
เศรษฐขจร

การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาฯได้คัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ติดตามฯ จานวน 10 รายชื่อ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ
ให้ เหลื อ จ านวน 5 รายชื่ อ ตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ฯ ว่ าด้ว ยองค์ ป ระกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 พร้อมแนบข้อมูลประวัติและผลงาน
ของผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 4/2560
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
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

