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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
ความเป็นมา
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 8/๒๕60
เมื่ อวั น พฤหั สบดี ที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ จั ดท ารายงานการประชุ มเรี ยบร้อ ยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตรและคณะ
ความเป็นมา
1. สาระส าคั ญ ของคู่ มือ การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ กษา พ.ศ.2557
กล่าวถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ หลักสูตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ระบุ ให้น าผลการประเมิ นคุณ ภาพทุ กหลักสูต ร
และทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และข้อ 5 นาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยารั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม
2560 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดี ที่
14 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
การดาเนินการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ในระดับหลักสูตร และระดับ คณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิ จารณาและให้ ข้อเสนอแนะในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง หลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ความเป็นมา
สาระส าคั ญ ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้า พระยาว่ าด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย
และจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจาปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้
ดาเนิ น การจั ด ท างบประมาณรายจ่ าย ประเภทเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.256 1 เรี ย บร้อ ยแล้ ว
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
การดาเนินการ
เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น การด้ านงบประมาณเป็ น ไปด้ วยความเรียบร้ อย ตามกระบวนการขั้ น ตอนวิ ธี
งบประมาณ และเป็ น ไปตามมาตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ข้ อ (11)
ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ายเลขานุการจึงได้นาเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน
2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ ง บประมาณเงิ น รายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่
เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9
ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจาหลักสูตร “อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้ง นี้
สามารถเป็ น อาจารย์ป ระจาหลั กสู ต รหลายหลั กสู ต รได้ ในเวลาเดี ยวกั น แต่ ต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ อ าจารย์ ผู้นั้ น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจา
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจานวน คุณวุ ฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
และกาหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
อย่างน้อย 5 คน”
3. พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระส าคั ญ ของ พ.ร.บ. มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
การประกั นคุณ ภาพการศึกษา การเปิ ดการสอนของมหาวิท ยาลัย และติด ตามประเมิน ผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด”
4. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
4.1 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
4.2 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕5๘ ได้แก่
1) หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการโฆษณาและธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2559

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับ ปี
พ.ศ. 2559
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิด ชอบหลักสู ตรและ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่
7 กัน ยายน พ.ศ. 2560 ซึ ่ง สภาวิช าการมีม ติใ ห้ค วามเห็น ชอบการขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว
และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ลาดับ

หลักสูตร

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)

คณะ

คณะครุศาสตร์

จากเดิม

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ

เปลี่ยนเป็น

ผศ.วรรณภร ศิริพละ*

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ*

อ.กฤษฎา สังขมงคล*

ปรับเปลี่ยนจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

อ.กฤษฎา สังขมงคล

อ.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
ฉบับปี พ.ศ. 2559
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปี พ.ศ. 2559
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

ปรับเปลี่ยนจากการเป็นอาจารย์
อ.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์*
ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน*
ลาออกจากมหาวิทยาลัย
อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์*
- ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
มีอยู่เดิม เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ปรั บ ลดอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
จากเดิม 6 คน เหลือ 5 คน
รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน์*
กำลังจะเกษียณอำยุรำชกำร
อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข*

ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

จากเดิม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒน์*
สาขาวิชาเกษตรและ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับปี พ.ศ. 2559
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เกษียณอายุราชการ

เปลี่ยนเป็น

อ.อังสุมา แก้วคต*

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ทั้ง 4 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.4 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้ จัด ส่ ง ผลงานทางวิ ชาการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ในสาขาวิชาการศึกษา
และอาจารย์ จานวน 2 ราย ได้ จัดส่ งผลงานทางวิ ชาการเพื่อ ขอกาหนดตาแหน่ ง ทางวิช าการระดับ ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์วาปี คงอินทร์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ (2) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติ
ปัญญา ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่ ง ทางวิช าการด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้า พระยาว่าด้ ว ย
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัย
อานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มี
อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ.2554 ภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ .ศ.2 55 0 , (ฉบั บ ที่ 6 ) พ .ศ.2 5 5 4 , (ฉบั บ ที่ 9 ) พ .ศ.2 5 5 6
และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่ าวข้ างต้ น เข้ าสู่ การพิ จารณาของสภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย
ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
วรวัฒนชัย
(สาขาวิชาการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560
2) อาจารย์วาปี คงอินทร์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560

3) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่ อเนื่ อง) (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลั กสู ต รดั ง กล่ าวได้ ผ่า น การวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ผ่า นคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ
ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนากลับเข้ามาเสนอที่ประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยนาเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (ครั้งที่ 2) และที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
อีกเล็กน้อย ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕60
(ครั้ง ที่ 1) ที่ป ระชุม มีม ติ รับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง ก่อนนามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูต ร
กลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิระดั บ อุด มศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ มีก ารปรับ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากมติที่ ประชุ ม สภาวิชาการ ครั้ งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
3 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอน าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็ นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบั ณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ ค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขก่อน
นาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม สภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 8/2559 เมื่ อวั นที่ 3 สิ งหาคม
พ.ศ. 2560 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 5.7 การพิจารณาสาระสาคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารจัดการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้ข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ หลายฉบับ ประกอบกันในการปฏิบัติง าน อีกทั้ง ข้อบังคั บ
ระเบี ย บ และประกาศดั ง กล่ า วมี ค วามล้ า สมั ย รายละเอี ย ดไม่ ค รบถ้ ว นเบ็ ด เสร็ จ ในตั ว เอง นอกจากนั้ น
หน่วยราชการต้นสังกัดได้ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ขึ้นเพิ่มเติม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2558 จึ ง ส่ ง ผลให้ มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุง ข้อ บั งคั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ และประกาศต่ างๆ ให้ เหมาะสมทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. สาหรับการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ได้ดาเนินการมาตามลาดับ ได้แก่
2.1 การยกร่างข้ อบั งคั บ ฯ ระดั บ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิท ยาลัย จานวน 2 ครั้ ง
คือ การประชุ มคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 กุมภาพั นธ์ 2560 และครั้ง ที่
4/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560
2.2 การยกร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น การเฉพาะกิ จ 2 ครั้ ง
คือ การประชุ มแก้ ไขปรับ ปรุงกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และประกาศมหาวิทยาลั ย ครั้ง ที่ 1/2560 วั นที่ 5 - 6
กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560
2.3. ส านั ก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย นได้ น า (ร่ าง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม สรุปได้ว่า “เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. .... เป็ น กฎหมายทางวิ ช าการ ควรผ่ า นการพิ จ ารณาในเชิ ง นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ
จากสภาวิ ช าการก่ อ น แล้ ว จึ ง ปรั บ แก้ ไ ขตามที่ ส ภาวิ ช าการให้ ค าแนะน า แล้ ว น าเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการด้ านกฎหมายฯอี ก ครั้งหนึ่ ง เพื่ อ พิ จารณาลี ล าและส านวนทางกฎหมายให้ เหมาะสม ถูก ต้ อ ง
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป”
2.4 ส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น น า (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้ง ที่ 7/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และได้มีการปรับแก้ไข จากนั้นนาเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายฯในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดบางอย่างจาเป็นต้องหารือสภาวิชาการ จึงเสนอให้เชิญผู้แทนสภาวิชาการเข้าร่วม
การประชุมกรรมการด้านกฎหมายฯเพื่อพิจารณาร่วมกัน ในคราวประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ ครั้งที่
9/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และได้ดาเนินการปรับ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว จากนั้นมีการประชุมกรรมการ
ด้านกฎหมายฯเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560, ครั้งที่

11/2560 วั น ที่ 6 กั น ยายน 2560, ครั้ งที่ 12/2560 วั น ที่ 12 กั น ยายน 2560 ดั ง รายละเอี ย ดของ
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังแนบมาในวาระนี้
การดาเนินการ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ขอน าเสนอ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. .... เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560
ทั้งนี้สาระสาคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ประกอบด้วย 8 หมวด คือ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การจัดการศึกษา
หมวด 3 การรับเข้าศึกษา
หมวด 4 การลงทะเบียน
หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวด 6 การเทียบโอนผลการเรียน
หมวด 7 การสาเร็จการศึกษา
หมวด 8 การพ้นสภาพ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 10/2560
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
วันพุธที่
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
17 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 10/๒๕60 ในวันพฤหั สบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

