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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
ความเป็นมา
ตำมที่ ได้ มี ก ำรประชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จเจ้ ำพระยำ ครั้ ง ที่ 6/๒๕60
เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2560 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ ว
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. คณะครุศ ำสตร์ ส ำนั ก ประชำสั ม พั น ธ์ และสำรสนเทศ และสำนั กคอมพิ ว เตอร์ไ ด้ มี
กำรเปลี่ยนแปลงผู้บ ริห ำรชุดใหม่ เพื่ อให้ กำรบริห ำรงำนเป็น ไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิท ธิภ ำพ
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย จึงเสนอให้สภำมหำวิทยำลัยจัดทำ
คำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลงกรรมกำรประจำคณะ สำนัก
และสถำบั น โดยอำศั ย อ ำนำจตำมมำตรำ 18 (14) และมำตรำ 41 วรรคสอง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547
2. อำจำรย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล กรรมกำรบริหำรงำนบุคคลจำกผู้แทนมหำวิทยำลัย
จำกประเภทวิชำกำร ได้ลำศึกษำต่อเต็มเวลำ มหำวิทยำลัยฯจึงดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลขึ้น ในวันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ.2560 ผลปรำกฎว่ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิจจำ จิตรภิรมย์ ได้รับ
กำรเลือกเป็นกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลจำกผู้แทนมหำวิทยำลัย
3. ตำมคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รำยชื่อลำดับที่ 4 มีถ้อยคำผิด สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมจึงขอแก้ไขคำผิดจำกคำว่ำ “กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ” แก้ไขเป็น “กรรมกำร”
การดาเนินการ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงดำเนินกำร ดังนี้
1. จัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ ย นแปลงคณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละสำรสนเทศ สั่ ง ณ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ำยน
พ.ศ.2560
2. จัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 18/2560 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2560
3. จัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 19/2560 เรื่อง แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ค ำสั่ ง สภำมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ำ พระยำที่ 4/2558 สั่ ง ณ วั น ที่ 6 กรกฎำคม
พ.ศ.2560
4. จัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 20/2560 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2560
5. จัดทำคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำที่ 21/2560 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรประจำคณะครุศำสตร์ สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2560

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
4.2 ข้อมูลจานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่บรรจุเป็นข้าราชการครู ประจาปีการศึกษา 2560
ความเป็นมา
1. สพฐ. ได้ เปิ ด รั บ สมั ค รและสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ ำ รับ รำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้ นฐำน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินกำรสอบคัดเลือกและประกำศผลกำรสอบแข่ง ขัน โดยมี
บัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สอบบรรจุได้ จำนวน 417 คน
2. สกอ.ได้เปิ ดรับ สมัครและสอบคัด เลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพื่ อพัฒ นำท้อ งถิ่น ปี
2560 ในรูปแบบกำรประกันกำรมีงำนทำ โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษำครู หลักสูตร ระดับปริญญำตรี 5 ปี
ที่กำลังศึกษำชั้นปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559 ในสำขำวิชำที่กำหนด ซึ่ง สกอ. ได้ดำเนินกำรคัดเลือกโครงกำร
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว และได้ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2560 มีผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกฯ จำนวน 3,792 คน โดยมีบัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำสอบบรรจุ
ได้จำนวน 156 คน นอกจำกนี้ ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำที่มีนักศึกษำสอบเข้ำโครงกำร
คื น ครู สู่ ท้ อ งถิ่ น ปี 2560 จำกนำยทนง โชติ ส รยุ ท ธ์ กรรมกำรสภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ
เจ้ ำพระยำได้ มี ก ำรเผยแพร่ เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2560 พบว่ ำ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จ
เจ้ ำพระยำอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 3 (มี 2 สถำบั น กำรศึ ก ษำ) จำก 10 อั น ดั บ สู ง สุ ด ของสถำบั น กำรศึ ก ษำที่ มี
นักศึกษำสอบเข้ำโครงกำรคืนครูสู่ท้องถิ่น ปี 2560
การดาเนินการ
ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำร มบส. และคณะครุ ศ ำสตร์ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ผลกำรสอบดั ง กล่ ำ ว
และประมวลผลจำแนกเป็นสำขำวิชำ เพื่อนำเรียนต่อสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎำคม 2560
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.1 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ความเป็นมา
1. มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ด ำเนิ น กำรเลื อ กบุ ค คลเพื่ อ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
อธิกำรบดีโดยดำเนินกำรตำมข้อบังคับฯ 3 ฉบับ ดังนี้
1) ข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรกำหนดระดับตำแหน่ง และกำรแต่ง ตั้ง ข้ำรำชกำรพลเรือ น
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
โดยสภำมหำวิท ยำลัย ได้ ใช้ป ระกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนกำรกำหนดระดับ ตำแหน่ ง และกำรแต่ง ตั้ ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 เป็นแนวทำงในกำรจัดทำข้อบังคับฯฉบับนี้
2) ข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรกำหนดระดับตำแหน่ง และกำรแต่ง ตั้ง ข้ำรำชกำรพลเรือ น
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 ซึ่งได้เพิ่มเติมประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงำนซึ่ง สอดคล้องกับมติคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำที่ ปรับ ปรุงมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ประเภทผู้บริหำรระดับ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ และระดับผู้อำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ
3) ข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรกำหนดระดับตำแหน่ง และกำรแต่ง ตั้ง ข้ำรำชกำรพลเรือ น
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 โดยสำระสำคั ญ ของข้อบั งคับ ฯฉบับ นี้ ได้ แก้ไ ขเพิ่ ม เติม ข้อ บัง คับ ฯว่ำด้วยกำรกำหนดระดั บ
ตำแหน่ง และกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็ จ
เจ้ำพระยำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ใน 2 ประเด็น คือ
3.1) แก้ ไของค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรฯ และเพิ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ำยนอก
เป็นกรรมกำร
3.2) ยกเลิกควำมในข้อ 27 ของข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรกำหนดระดับตำแหน่งและ
กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 27 กำรแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ตำมข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ อ ธิ ก ำรบดี
โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้มี อำนำจแต่ง ตั้ง เว้นแต่กำรแต่ง ตั้งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ
ให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อนำเสนอ
นำยกรัฐมนตรีนำควำมกรำบบังคมทูลฯเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งตั้งฯ”
2. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย (กบมส.) ในครำวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ.2559 ได้เห็นชอบ และอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในครำวประชุมครั้ง ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ.2560 ได้เห็นชอบแต่งตั้งให้ นำยฉัตรชัย จรูญ พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกบุคคลภำยนอกเป็นคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำนสมเด็ จ เจ้ ำพระยำจึ ง ได้ จัด ท ำค ำสั่ ง สภำมหำวิ ท ยำลั ย ฯ
ที่ 2/26560 เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ำรงต ำแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ส ำหรั บ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560
3. คณะกรรมกำรประเมิน เพื่ อแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น (สำหรับข้ำรำชกำร
พลเรื อ นในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ) ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น อั ง คำรที่ 21 มี น ำคม พ.ศ.2560
โดยได้ จั ด ท ำประกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ เรื่ อง กำรรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ ำ รั บ
กำรประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหำรตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ.2560 และมีผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี จำนวน 2 รำย ประกอบด้วย
1. นำงบุษบงค์ วงษ์พันทำ
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
สำนักงำนอธิกำรบดี
2. นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนอธิกำรบดี
4. คณะกรรมกำรประเมิน เพื่ อแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น (สำหรับข้ำรำชกำร
พลเรือ นในสถำบั น อุด มศึ กษำ) ได้ป ระชุ มครั้ง ที่ 2/2560 เมื่ อวั นอั ง คำรที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ.2560
เพื่อตรวจสอบคุณบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน และพิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อทำหน้ำที่ประเมิน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ประเภทผู้บริหำร) ตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
5. คณะกรรมกำรประเมิน เพื่ อแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น (สำหรับข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบัน อุ ดมศึ กษำ) ร่ วมกั บคณะอนุก รรมกำรเพื่ อท ำหน้ ำที่ ประเมิน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และทัก ษะ ส ำหรับตำแหน่งที่ จะแต่งตั้ง (ประเภทผู้บริห ำร) ตำแหน่ ง ผู้อำนวยกำรสำนั กงำนอธิกำรบดี
ได้ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2560 เพื่อกำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตำแหน่งประเภทผู้บริหำร) ผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี โดยให้ ค ณะอนุ ก รรมกำรฯไปด ำเนิ น กำรออกข้ อ สอบภำคทฤษฎี กำรสั ม ภำษณ์
และกำรทดลองปฏิบัติ เมื่อผู้เข้ำรับกำรประเมินเข้ำรับกำรทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯจะทำ
หน้ำที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนน โดยจะส่งผลคะแนน (ซองปิดผนึก) ไปยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ
นำแจ้งที่ประชุม
6. คณะกรรมกำรประเมิน เพื่ อแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูง ขึ้น (สำหรับข้ำรำชกำร
พลเรือ นในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ) ได้ ป ระชุม ครั้ง ที่ 4/2560 เมื่ อวั น อัง คำรที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ.2560
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินทั้งสองรำยนำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 15 นำที และตอบคำถำมที่เหมือนกัน
ซึ่ง คณะกรรมกำรฯตั้ง ขึ้น มำจำนวน 3 ข้ อ เมื่ อ คณะกรรมกำรฯประเมิ น เสร็ จสิ้ น แล้ วจึ ง ส่ ง ผลคะแนน
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯรวบรวมและตรวจสอบ เมื่อเลขำนุกำรตรวจสอบผลคะแนนจำกคณะกรรมกำรฯ
เรียบร้อยแล้วจึงเปิดซองผลคะแนนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่คณะอนุกรรมกำรฯ
ส่งผลคะแนนมำ และทำกำรบันทึกคะแนนทั้งหมด และให้คณะกรรมกำรฯตรวจสอบคะแนนกำรประเมิน
ของตนเองว่ำเป็นไปตำมที่ประเมินหรือไม่ (แบบไม่แสดงชื่อผู้ประเมิน)
7. ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมกำรประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ำรงต ำแหน่ ง สู ง ขึ้ น
(สำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ได้เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้รับกำรประเมินทั้งสองรำย
ที่ได้คะแนนกำรประเมินทุกด้ำนรวมกันไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 และให้เสนอชื่อนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้ได้คะแนนร้อยละ 80.92 และได้คะแนนกำรประเมินสูงสุดเป็นผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี

การดาเนินการ
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้นำผลคะแนนกำรประเมินเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหำร
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี นำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งที่
7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ.2560 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. มหำวิทยำลัยฯได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ข้อบัง คับ และประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ ดี
ระยะที่ 3” ในวันที่ 17 – 18 มีนำคม 2560 ณ เดอะ คำแนลกำร์เด้นรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
2. คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุม ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2560 ได้พิจำรณำปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัย
รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำว่ ำ ด้ ว ยเครื่ อ งแบบพิ ธี ก ำรพนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
และนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ำยเลขำนุกำรดำเนินกำรนำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ว่ำด้วยเครื่องแบบพิ ธีก ำรพนัก งำนมหำวิท ยำลัย (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ อน ำเสนอต่ อสภำมหำวิทยำลั ย
ในกำรประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยเครื่องแบบ
พิธีกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. คณะกรรมกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลมหำวิ ท ยำลั ย ในครำวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560
เมื่อ วันจั นทร์ที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ.2560 มี มติ เห็น ชอบ (ร่ำง) ข้อบั ง คับ มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ บ้ำนสมเด็ จ
เจ้ำพระยำว่ำด้วยตำแหน่งทำงวิชำกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. คณะกรรมกำรด้ ำ นกฎหมำยของสภำมหำวิ ท ยำลั ย ในครำวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2560
เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ.2560 ได้พิจำรณำปรับแก้ไขและมีมติ เห็น ชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยตำแหน่งทำงวิชำกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อพิจำรณำต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ำยเลขำนุ กำรดำเนิน กำรน ำ (ร่ำง) ข้อ บัง คั บ มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏบ้ ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ
ว่ำ ด้ว ยต ำแหน่ งทำงวิ ช ำกำร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เพื่ อ น ำเสนอต่ อ สภำมหำวิท ยำลั ย ในกำรประชุ ม ครั้ง ที่
7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ.2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ (ร่ ำ ง) ข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำว่ ำ ด้ ว ยต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ความเป็นมา
1. ตำมข้อบั งคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย ตำแหน่งทำงวิชำกำร
พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 ข้อ 8 “ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรขึ้น ประกอบด้วย
(1) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร
(2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลที่มิได้สังกัดมหำวิทยำลัย โดยคัดสรรจำกบัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งต้องครอบคลุมสำขำวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยจำนวน
ไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินสิบคน
(3) รองอธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย เป็นเลขำนุกำร
(4) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้ คณะกรรมกำรตำม (1) และ (2) มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งสำมปี แต่อำจได้ รับแต่งตั้ ง
ให้ ด ำรงต ำแหน่ งใหม่ได้ อีกกรณี ที่ ตำแหน่ งกรรมกำรว่ ำงลงก่ อนครบวำระและยั งมิ ได้แต่งตั้ ง กรรมกำรแทน
ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่มีอยู”่
2. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ออกคำสั่งที่ 21/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมกำรชุดนี้
จะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งในวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
การดาเนินการ
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
มหำวิ ท ยำลั ย จึ ง จั ด ท ำ (ร่ ำ ง) ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร น ำเสนอต่ อ
สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ดังแนบมำพร้อมนี้
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมที่มหำวิทยำลัยเสนอ
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.5 การเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ความเป็นมา
1. มหำวิทยำลัยบรรจุ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งอำจำรย์ในสำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2559
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เสนอขอเทียบตำแหน่ง ทำงวิชำกำร ระดั บ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำกำรตลำด จำกมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนกำรบรรจุ
เข้ำรับรำชกำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
การดาเนินการ
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีหนังสือขอหำรือกรณีดังกล่ำวไปยังสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแล้ว และได้รับคำตอบว่ำ “มหำวิทยำลัยอำจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่เคยดำรง
ตำแหน่งวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำอื่นเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ดำรงตำแหน่งวิชำกำรเดิม
หรือ ไม่ สู ง กว่ำต ำแหน่ งวิ ชำกำรเดิ ม ในสำขำวิ ชำที่ บุ คคลนั้ น เคยดำรงอยู่ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ โดยควำมเห็ น ชอบของ
สภำมหำวิทยำลัย และกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมข้อบังคับ ที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนดไว้”
2. คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรได้ พิ จ ำรณำตำมสำระในข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ข้อ 18 ระบุว่ำ “กำรเทียบตำแหน่ง ทำงวิชำกำรเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย กรณีที่เคยได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรก่อนที่จะบรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด” คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรได้
ออกประกำศ เรื่อง “หลักเกณฑ์กำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย” ประกำศ
ณ วันที่ 12 กรกฎำคม 2560
3. คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร ได้ ด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำเอกสำรต่ ำ งๆ
ในกำรขอเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในประกำศที่กล่ำวถึงในข้อ 2 ข้ำงต้น ประกอบด้วย
1) ข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย เอเชีย อำคเนย์ ว่ำ ด้ว ย กำรประชุม และกำรดำเนิน งำน
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2548
2) เอกสำร ผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่ง
3) ส ำเนำค ำสั ่ง มหำวิท ยำลัย เอเชีย อำคเนย์ ที ่ 70/2557 เรื่อ ง แต่ง ตั ้ง ผู ้ช ่ว ย
ศำสตรำจำรย์ สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557
4) สำเนำหนังสือ สกอ. ที่ ศธ0509 (2)/814 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2560
ภำยหลังกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในครำวประชุม
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 แล้วมีมติ “รับทรำบและเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งวิชำกำร
เดิมในสำขำวิชำที่บุคคลดังกล่ำวเคยดำรงอยู่ โดยให้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งตั้งและให้นับตั้งแต่
วันที่มำบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ค วำมเห็ น ชอบกำรเที ย บต ำแหน่ ง ทำงวิช ำกำร ระดับ ผู้ช่ วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิ ชำ
กำรตลำด ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรดังกล่ำวตั้งแต่
วันที่ 3 ตุลำคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อำจำรย์ จำนวน 1 รำย ได้จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่ อขอกำหนดตำแหน่งทำงวิช ำกำร
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คือ อำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร ในสำขำวิชำเคมี
2. กำรขอก ำหนดต ำแหน่ งทำงวิ ช ำกำรของอำจำรย์ ดั ง กล่ ำ วในข้ อ ที่ 1 คณะกรรมกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรดำเนิ นกำรตำมสำระในข้อบัง คับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ว่ำด้วยตำแหน่ งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2554 และดำเนิ นงำนภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
กำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ .ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9 ) พ .ศ.2 55 6 และ (ฉบั บ ที่ 10 ) พ.ศ. 25 5 6
โดยสภำมหำวิทยำลัยอำศัยอำนำจตำมสำระใน พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (9)
ระบุ ให้ ม หำวิ ท ยำลั ย เป็ น ผู้ มี อ ำนำจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศำสตรำจำรย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรได้ ด ำเนิ น กำรตำมสำระในข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 ภำยหลังจำกกำรดำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่ งทำงวิชำกำร
เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบ
2. มหำวิทยำลัยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย
ในครำวประชุม ครั้งที่ 7/2560 วัน พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เพื่ อพิจำรณำแต่ง ตั้ง จำนวน
1 รำย ดังนี้
1) อำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร
เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
(สำขำวิชำเคมี)
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหำวิทยำลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อำจำรย์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำนวน
1 รำย ดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง แนวทำงกำรบริ ห ำรเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ. 2548 ข้ อ 7.2 ว่ ำด้ วยนิ ยำมของ “อำจำรย์ ประจ ำ หมำยถึ ง บุ คลำกรในสถำบั น
อุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบั ติหน้ำที่ เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบ
ในหลักสู ตรที่ เปิดสอน” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญ ญำตรี
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จำนวนและคุณวุฒิ ของอำจำรย์ ต้องมีอำจำรย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 5 คน”
2. พิ จ ำรณำตำมอ ำนำจและหน้ ำ ที่ ข องสภำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ
ตำมสำระสำคั ญ ของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึก ษำ
กำรประกันคุ ณ ภำพกำรศึกษำ กำรเปิด กำรสอนของมหำวิท ยำลั ย และติด ตำมประเมิ นผลกำรดำเนิน งำน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ” และ (7) “พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ มำตรฐำน
ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด”
3. คณะครุ ศ ำสตร์ และคณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี เสน อ ขอควำมเห็ น ชอ บ
กำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2555
5) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต ฉบับปี
พ.ศ. 2554
การดาเนินการ
มหำวิทยำลัยนำเสนอกำรขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรของสำขำวิชำต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตรดังกล่ำว และให้นำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว
และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ

หลักสูตร

1.

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ(5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2557
2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำพลศึกษำ
ฉบับปี พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป(5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2555

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ.2555
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต
ฉบับปี พ.ศ. 2554

คณะ
คณะครุศำสตร์

จากเดิม
ผศ.ดร.สุภำเพ็ญ เตชะเพิ่มผล*
อ.วิชญำ ผิวคำ

คณะครุศำสตร์

อ.วิกรม ศุขธณี*
อ.กำระเกด หัตถกิจวิไล*

คณะครุศำสตร์

อ.ชนัดดำ แสนสุข*
อ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ*
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงำม
อ.ภาวนา กังเตีย

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

อ.มำลี ลิขิตชัยกุล*
อ.อรพิมพ์ มงคลเคหำ*
อ.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์*
อ.สุรชัย เหมหิรัญ*
อ.จักรินทร์ วิเศษยำ*
อ.บุริม นิลแป้น*

หมายเหตุ * หมำยถึง อำจำรย์ที่เป็นทั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
ลำออกจำกมหำวิทยำลัย
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
ลำศึกษำต่อบำงเวลำ สำขำวิชำจึงปรับลด
จำกเดิม 6 คน ปรับเหลือ 5 คน
ลำออกจำกมหำวิทยำลัย
ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรอื่น
ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรอื่น
สำขำวิชำจึงปรับลด
จำกเดิม 6 คน ปรับเหลือ 5 คน
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
ปรับตำแหน่งทำงวิชำกำร
ลำออกจำกมหำวิทยำลัย
ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรอื่น

เปลี่ยนเป็น
อ.กุลธิดำ ทุ่งคำใน*
อ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ปลำกัดทอง
อ.ดร.วิกรม ศุขธณี*
รศ.สุธน เสถียรยำนนท์*
ผศ.ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ*
อ.ฐิติวรดำ พลเยี่ยม
อ.ดร.มำลี ลิขิตชัยกุล*
อ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหำ*
ผศ.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์*
อ.วันวิสำข์ กำญจนำภรณ์*
อ.พีรวัจน์ มีสุข*
อ.นทวีร์ ไชยจำ*

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ ควำมเห็ นชอบกำรเปลี่ ยนแปลงอำจำรย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอำจำรย์ ประจ ำหลั กสู ตร
ทั้ง 5 หลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมที่เสนอ
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 8/2560
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำกำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจำปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพุธที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกรำคม พ.ศ.2560
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนำคม พ.ศ.2560
20 เมษำยน พ.ศ.2560
17 พฤษภำคม พ.ศ.2560
15 มิถุนำยน พ.ศ.2560
20 กรกฎำคม พ.ศ.2560
17 สิงหำคม พ.ศ.2560
21 กันยำยน พ.ศ.2560
19 ตุลำคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกำยน พ.ศ.2590
21 ธันวำคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
กำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 8/๒๕60 ในวัน พฤหั สบดีที่ 17 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60
เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ
มติสภามหาวิทยาลัย

