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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๙. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๐. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๑. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๔. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ
๒. นายทนง

อภิบุณโยภาส
โชติสรยุทธ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.อัจฉรา
๒. อาจารย์ ดร.ปิยะ
๓. นางสาววรรณดี
๔. นายพิสิฐ

แก้วน้อย
วงศ์ญาณิน
อัศวศิลปกุล
วงศ์วัฒนากูล

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

๒

๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 งานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี ก ารศึ กษา 2558 – 2559 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า งานพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 256๑ ได้ดาเนินการด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบความสาเร็จในภาพรวม และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การกาหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวัน พุธที่ 14 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561 ได้ มีการกล่าวถึง การเตรียมการเรื่องการประกั นคุณ ภาพการศึกษา โดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีหนังสือถึงทุกมหาวิทยาลัยให้กาหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยต้องกาหนดเกณฑ์ส่งไปยัง สกอ. ก่อน
แล้วจึง ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าไปประเมินคุณภาพการศึกษาตามที่
แต่ละมหาวิทยาลัยกาหนดอีกครั้ง ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม
นโยบายการปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาไทยของศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายจัดทาหลักสูตรบัณ ฑิตพันธุ์ใหม่ในโครงการสร้าง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยให้
แต่ละมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดทาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีความเข้มแข็งโดยเน้น 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายหลักของรัฐบาล หากมหาวิทยาลัยใดมีข้อจากัดที่เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สามารถดาเนินการขอ
พิจารณายกเว้นได้ โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเสนอเรื่องให้อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ดั ง กล่ า วโดยเฉพาะ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย สามารถของบประมาณในการลงทุ น ได้ แต่ ต้ อ งแสดงศั ก ยภาพความพร้อ ม

๓

ตามรายละเอียดที่ส่งถึงมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้ง นี้มหาวิทยาลัยต้องเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. ภายในวันที่ 23 มี นาคม
พ.ศ. 2561 และเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอไปยัง สกอ. จึง ขอ
อนุญาตที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ว่า หากมหาวิทยาลัยต้องการนาเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ให้มหาวิทยาลัยจัดทาหนังสือเวียนแจ้งกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยไม่ต้อง
กาหนดเป็นการประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ
จานวนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาของหลักสูตรทางด้านดนตรี ซึ่งมีการรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึง จะจัดส่ง รายละเอียดมายังมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่ มโอกาสในการผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น รวมถึ งการ
ตรวจสอบการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย จึงควรดาเนินการอย่าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควรมอบหมายให้สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศติดตามข้อมูลความ
เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเตรียมดาเนินการในด้านต่างๆ ต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกาลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายรองอธิการบดีดาเนินการ
อย่างเร่งด่วนภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัย จะเร่งดาเนินการนาเสนอหลักสูตร โดยเน้นหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นและหลักสูตรต่อเนื่อง ภายใต้กรอบระยะเวลาที่จากัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.4 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ษ ณุ บางเขี ย ว ขออนุ ญ าตแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า มี อ าจารย์ ข อง
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาได้ สร้างชื่ อเสี ยงให้ แก่ มหาวิทยาลั ย และขอเรียนเชิ ญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิ จิ ทั ลมิ เดี ย คณะวิ ทยาการจั ดการ ได้ รั บรางวัล “Special Jury Prize” จากภาพยนตร์ เรื่ อง ธุ ดงค์ วัต ร
ในเทศกาลหนัง “ASEAN-China Film Festival 2017” ครั้งที่ 1 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 2/๒๕61 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ท่ี
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ดาเนิน งานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้ าที่ในการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย
การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว ด าเนิ น การเป็ น รอบ
ปีง บประมาณ และรายงานผลการติ ดตามฯ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ปี ละ 1 ครั้ง โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.25 60
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
การดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่ง สภามหาวิท ยาลั ย
ที่ 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทา
เอกสารแนวทางการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1. ในการน าเสนอแนวทางการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิ ท ยาลัย ควรให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้นาเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถตอบข้อคาถามของสภามหาวิทยาลัยและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้
2. ควรแก้ไขหน้า 24 จากคาว่า “รายงานผลการดาเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10” แก้ไข
เป็น “รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม”
3. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมี
การตรวจติด ตามในระดั บ หลั กสูต ร จึ ง เห็ นว่าควรมี การตรวจติด ตามให้ ค รบทุ ก หลั กสูต รที่ มีค วามโดดเด่น เพื่ อให้
สามารถนามาปรับแผนปฏิบัติงานในอนาคตได้
4. ในส่ วนของการพั ฒ นาความเป็ น เลิศ ของมหาวิท ยาลัย ควรมี ก ารตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และให้ค ณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ยเข้านาเสนอแนวทาง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
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4.2 ขออนุมัติกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นและแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้น
ของหน่วยงาน
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2560 มีมติเห็นชอบและกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งของหน่วยงานและคณะกรรมการประเมินเพื่อกาหนด
ระดับตาแหน่งของหน่วยงานโดยได้ดาเนินการประเมินและสรุปผลการประเมิน ซึ่งมีผลคะแนนผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับชานาญการ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป
2. หัวหน้าหน่วยงานระดับชานาญการ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 60 คะแนน
ขึ้นไป
3. ระดับชานาญการพิเศษ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 84 คะแนนขึ้นไป
4. หัวหน้าหน่วยงานระดับชานาญการพิเศษ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 70
คะแนนขึ้นไป
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ส รุ ป ผลการประเมิ น ค่ า งานและน าเข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน โดยให้ผ่านการ
ประเมิน จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง สูงขึ้นของหน่วยงาน
โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จานวน 33
ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้น
และแผนกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการได้นาสรุปจานวนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานต่างๆ จานวน
6 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
1. ควรคานึงถึงความเหมาะสมของรายละเอียดในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ที่ มีก ารระบุ ว่า เมื่อ ท างานครบ 5 ปี ต้ อ งมี การขึ้ น สู่ ตาแหน่ ง ที่ สูง ขึ้น ไม่เช่ น นั้ น จะถู ก ยกเลิ ก สั ญ ญา ซึ่ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไม่สามารถขึ้นสู่ตาแหน่งได้ทุกคน เนื่องจากไม่มีตาแหน่งว่าง
2. ในการประเมินบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งที่ไ ด้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น ควรจัดทาเป็ น
ประกาศให้ ทุ ก หน่ ว ยงานรั บ ทราบโดยทั่ ว กั น เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก เกณฑ์ ส ามารถขอเข้ า รั บ
การประเมินได้ทุกหน่วยงาน
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น และแผนการก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ของ
หน่วยงาน จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน)
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4.3 รายงานผลการอุทธรณ์ กรณีนายพิษณุวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
สรุปเรื่อง
พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด โรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3996/2560 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง กาหนดให้ผู้ได้รับโทษมีสิทธิ์อุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิ์อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งลงโทษทางวินัย
ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหนังสืออุทธรณ์ ที่ ศธ0564.10.1/ ลงวันที่
29 ธันวาคม 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องดัง กล่ าวให้งานวินัยและนิติการได้เสนอ
ความเห็ น รวมทั้ งมอบให้ ค ณะกรรมการด้ านกฎหมายของมหาวิท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ต่ อสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งงานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตามที่อธิการบดีได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้ อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในกาหนดระยะเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด จึงเห็น ควรให้ส ภามหาวิทยาลัยรับ อุท ธรณ์ ไว้พิ จารณา รวมทั้ งคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้
เสนอความเห็นเป็น 2 แนวทาง และเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 มี ม ติ รั บ อุ ท ธรณ์ ไ ว้ พิ จ ารณาและแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ อนุกรรมการ
3. นายอาทร ทองสวัสดิ์
อนุกรรมการ
4. นายศิลปชัย หอมทรัพย์
อนุกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
เลขานุการ
7. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ กรณี ดังกล่าวตามขั้นตอนของ
การพิจารณาอุทธรณ์ และมีมติเอกฉันท์ ว่า อุทธรณ์ ของผู้อุทธรณ์ฟั งไม่ขึ้น เห็นสมควรให้ยกอุทธรณ์ และได้นาผล
การพิจารณาอุท ธรณ์ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อ พิจ ารณาในการประชุม สภามหาวิทยาลั ย ครั้ง ที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
การพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล และนายวรพงษ์ วรรณศิริ ขออนุญ าตออกจากที่ประชุม
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาผลการพิ จารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์แล้ว มีมติให้
ยกอุทธรณ์
มติที่ประชุม

ให้ยกอุทธรณ์ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

๗

4.4 การพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้ จั ดส่ ง ผลงานทางวิ ชาการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ปัญญา สาราญหันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) อาจารย์กันยาวรรนธ์ กาเนิดสินธุ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4) อาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5) อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา
สาขาวิชาดนตรี
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
และดาเนิน งานภายใต้ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีการพิ จารณาแต่ง ตั้ งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการ
ด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จารณาผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 5 ราย คือ
1) อาจารย์ปัญญา สาราญหันต์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2) อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
3) อาจารย์กันยาวรรนธ์ กาเนิดสินธุ์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
4) อาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
5) อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาดนตรี)
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

๘

การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาถึงคุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทั้ง 5 ราย ตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ปัญญา สาราญหันต์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
2. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พั น ธ์ ศั ก ดิ์ พ่ ว งพงษ์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ (สาขาวิ ช า
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560
3. อนุมั ติแ ต่งตั้ง อาจารย์ กัน ยาวรรนธ์ กาเนิ ดสิ นธุ์ ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ (สาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560
4. อนุ มั ติ แ ต่งตั้ งอาจารย์ป าริช าติ สื บ ศิ ริวิริ ยะกุ ล ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ (สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560
5. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาดนตรี) ตั้งแต่
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิ ยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึ ง บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาที่มีห น้าที่ หลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิ บัติ หน้ าที่ เต็ม เวลาตามภาระงานที่รับ ผิดชอบในหลั กสูตรที่ เปิด สอน” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2556
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ.2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ฉบับปี พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยนาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
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การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกตและแสดงความคิ ด เห็ น อย่ างหลากหลายสรุ ป ได้ ว่ า
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมพร้อมและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียด
ในหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2556
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับ ปี
พ.ศ. 2559
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันอั งคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่ งที่ประชุมดังกล่าว
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อ
พิ จารณา ในคราวประชุ มครั้งที่ 3/2561 วั นพุ ธที่ 28 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕61 ที่ ประชุมมี มติ เห็ นชอบ และให้ แก้ ไข
รายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1. เนื่องจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มี มคอ.1 กาหนดไว้ จึงควรตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตาม
มคอ.1 ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. ควรปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้ถูกต้องและชัดเจนตามเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งหากมีการระบุว่าวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต ต้องมีการระบุในโครงสร้างของหลักสูตรด้วย
และตรวจสอบจานวนหน่วยกิตรวมให้ถูกต้อง โดยในรายวิชาพื้นฐานบังคับอาจจัดในรูปแบบของ e - learning โดยจัด
ให้ศึกษานอกเวลา เนื่องจากเป็นวิชาเครื่องมือ เพื่อให้ไม่กระทบต่อจานวนหน่วยกิตรวม
3. ควรปรับ ชื่อรายวิช าและการเขียนคาอธิบ ายรายวิชาให้ถูก ต้องและมีความน่าสนใจมากยิ่ง ขึ้ น
เช่น รายวิชาสัม มนา 1 และรายวิชาสั มมนา 2 มีรหั สวิชาต่างกันจึง ไม่ควรเขียนคาอธิบายรายวิชาเหมือนกัน และ
รายวิชาเภสัชกรรมไทย 1 รายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 และรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3 ควรปรับชื่อรายวิชาให้แตกต่างกัน
เพื่อให้มีความชัดเจนและน่าสนใจ
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4. ควรปรับแก้ไขในหน้า 3 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลั ง สาเร็จการศึกษา ควรตัดข้อ 8.3 ออก
เนื่องจากอาชีพอาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ในหลักสูตรต้องมี รายวิชาที่เกี่ยวกั บการถ่ายทอดหรือ
การสอนประกอบด้วย
5. ควรปรับแก้ไขในหน้า 4 สถานการณ์ภายนอก ข้อ 11.1 ควรปรับแก้ไข “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11” โดยให้ใช้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ทั้งหมด เพื่อความ
ทันสมัยของหลักสูตร
6. ควรสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของสัตว์และแร่ธาตุหลายชนิดที่สามารถนามาใช้ด้านเภสัชกรรมไทย
ในหลักสูตรเพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับ ทราบ หลัก สูตรการแพทย์ แผนไทยมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลั กสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2561) โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกประเภท
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้แนวนโยบายนาไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กาหนดแนวทางในการจัดตั้งกองทุน
บุคลากรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อนางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของกองทุน
ในจานวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน
พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑
มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นิติกรจัดทา (ร่าง) ระเบียบฯกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... และให้นาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2560 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่งที่ ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาและมีม ติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุ คลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ 11/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2560 ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ รั บ ทราบ (ร่ าง) ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัย
ทาประชาพิจารณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จัด ประชุ ม เพื่ อ สารวจความเห็ น การจัด สวั ส ดิ การให้ กั บ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
ลูกจ้าง (เงินบารุงการศึกษา) และพนักงานราชการ จานวน 2 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 สารวจความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง (เงินบารุงการศึกษา) และพนักงาน
ราชการ เฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดสวัสดิการ
- มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด จานวน 133 ราย และมีผู้ตอบแบบสารวจ จานวน 126 ราย มีผู้เห็นด้วย
จานวน 96 ราย คิดเป็น ร้อยละ 76.19 ไม่เห็นด้วย จานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 ไม่แสดงความเห็น
จานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.70
ครั้งที่ 2 สารวจความคิดเห็นของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
- มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด จานวน 706 ราย และมีผู้ตอบแบบสารวจ จานวน 149 ราย มีผู้เห็นด้วย
จ านวน 118 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.19 ไม่ เห็ น ด้ ว ย 5 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.36 ไม่ แ สดงความเห็ น 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.45
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์
2561 และคณะกรรมการบริหารงานบุ คลมหาวิท ยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่ 1/2561 วันศุ กร์ที่ 9 กุมภาพั น ธ์
2561 มีม ติ รับ ทราบและเห็ น ชอบผลส ารวจความคิด เห็ น การจัด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ลู ก จ้า ง
(เงินบารุงการศึกษา) และพนักงานราชการ
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ น า (ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยกองทุ น
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาหลั กการ ความจาเป็น และความถูก ต้อ งของการด าเนิ น การตามหลั กเกณฑ์
ที่ม หาวิท ยาลั ยก าหนดแล้ ว มีม ติ อ นุ มัติ (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาว่าด้ วยกองทุ น
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ภายหลังได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์
สรุปเรื่อง
สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2560 มี ม ติ เห็ น ชอบหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
นาเสนอไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2565)
สาขาวิ ชาเทคนิ คการแพทย์ ได้ รั บ การตรวจประเมิ นและผ่ านการรั บรองหลั กสู ตรจากสภาเทคนิ ค
การแพทย์ ตามหนั งสื อที่ สทนพ.11.056/2561 เรื่ องรับรองหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เทคนิ ค การแพทย์ )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้ค วามเห็ นชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เทคนิ คการแพทย์) หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.2560 ภายหลัง ได้ รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาผลการรับ รองหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เทคนิ ค การแพทย์ ) หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มติที่ประชุม
2560

อนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษ ณุ บางเขียว แจ้ง กาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

