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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

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

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

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 
๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       ติดภารกิจ       

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
สรุปเร่ือง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันท่ี 8-9 มีนาคม พ.ศ. 256๑ ได้ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบความส าเร็จในภาพรวม และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 การก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันพุธท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีการกล่าวถึงการเตรียมการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีหนังสือถึงทุกมหาวิทยาลัยให้ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของตนเอง โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยต้องก าหนดเกณฑ์ส่งไปยัง สกอ. ก่อน  
แล้วจึงให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าไปประเมินคุณภาพการศึกษาตามท่ี 
แต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดอีกครั้ง ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยของศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
สรุปเร่ือง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม 
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายจัดท าหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในโครงการสร้าง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยให้  
แต่ละมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดท าหลักสูตรท่ีสามารถผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ท่ีมีความเข้มแข็งโดยเน้น  10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายหลักของรัฐบาล หากมหาวิทยาลัยใดมีข้อจ ากัดท่ีเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สามารถด าเนินการขอ
พิจารณายกเว้นได้ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเสนอเรื่องให้อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถของบประมาณในการลงทุนได้ แ ต่ต้องแสดงศักยภาพความพร้อม  



๓ 

 

ตามรายละเอียดท่ีส่งถึงมหาวิทยาลัยแล้ว ท้ังนี้มหาวิทยาลัยต้องเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. ภายในวันท่ี 23 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 และเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอไปยังสกอ. จึงขอ
อนุญาตท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ว่า หากมหาวิทยาลัยต้องการน าเสนอหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ใหม้หาวิทยาลัยจัดท าหนังสือเวียนแจ้งกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยไม่ต้อง
ก าหนดเป็นการประชุม นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของ
จ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรทางด้านดนตรี ซึ่งมีการรับรองรายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จึงจะจัดส่งรายละเอียดมายังมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น รวมถึ งการ
ตรวจสอบการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยท่ีจะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรด าเนินการอย่าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และควรมอบหมายให้ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศติดตามข้อมูลความ
เคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเตรียมด าเนินการในด้านต่างๆ ต่อไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายรองอธิการบดีด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการน าเสนอหลักสูตร โดยเน้นหลักสูตรอบรมระยะ
ส้ันและหลักสูตรต่อเนื่อง ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีจ ากัด 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.4 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มี อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย ์ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิทัลมิเดีย  คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับรางวัล  “Special  Jury  Prize”  จากภาพยนตร์  เรื่อง  ธุดงค์วัตร   
ในเทศกาลหนัง  “ASEAN-China  Film  Festival  2017”  ครั้งท่ี 1  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560  
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัย  
ท่ี 1/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยไ ด้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้  
 1. ในการน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ควรให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อใหส้ามารถตอบข้อค าถามของสภามหาวิทยาลัยและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้  
  2. ควรแก้ไขหน้า 24 จากค าว่า “รายงานผลการด าเนินงานตามพระราโชบายรัชกาลท่ี 10” แก้ไข
เป็น “รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม”  
 3. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมี
การตรวจติดตามในระดับหลักสูตร จึงเห็นว่าควรมีการตรวจติดตามให้ครบทุกหลักสูตรท่ีมีความโดดเด่น เพื่อให้
สามารถน ามาปรับแผนปฏิบัติงานในอนาคตได้  
 4. ในส่วนของการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ควรมีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าน าเสนอแนวทาง  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป 
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4.2 ขออนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น
ของหน่วยงาน 
สรุปเร่ือง 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวันท่ี 10  ตุลาคม  
2560  มีมติเห็นชอบและก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงานและคณะกรรมการประเมินเพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งของหน่วยงานโดยได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมิน  ซึ่งมีผลคะแนนผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ านวน 33 ต าแหน่ง  (6 หน่วยงาน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ระดับช านาญการ  ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบต้ังแต่ 64 คะแนนขึ้นไป 
  2. หัวหน้าหน่วยงานระดับช านาญการ  ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบต้ังแต่ 60 คะแนน
ขึ้นไป 
  3. ระดับช านาญการพิเศษ  ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบต้ังแต่ 84 คะแนนขึ้นไป 
  4. หัวหน้าหน่วยงานระดับช านาญการพิเศษ  ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบต้ังแต่ 70 
คะแนนขึ้นไป 
 กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้สรุปผลการประเมินค่างานและน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2561  โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน  โดยให้ผ่านการ
ประเมิน  จ านวน 33 ต าแหน่ง (6 หน่วยงาน)  และให้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์  
2561  ได้พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน  
โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จ านวน 33 
ต าแหน่ง (6 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้น
และแผนก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปจ านวนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานต่างๆ จ านวน  
6 หน่วยงาน  เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561  วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ควรค านึงถึงความเหมาะสมของรายละเอียดในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ท่ีมีการระบุว่า เมื่อท างานครบ 5 ปี ต้องมีการขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ไม่เช่นนั้นจะถูกยกเลิกสัญญา ซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไม่สามารถข้ึนสู่ต าแหน่งได้ทุกคน เนื่องจากไม่มีต าแหน่งว่าง 
  2. ในการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น ควรจัดท าเป็น
ประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบโดยท่ัวกัน เพื่อให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์สามารถขอเข้ารับ 
การประเมินได้ทุกหน่วยงาน 
  

มติที่ประชุม อนุมัติ ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน จ านวน 33 ต าแหน่ง (6 หน่วยงาน) 
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  4.3 รายงานผลการอุทธรณ์  กรณีนายพิษณุวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ 
สรุปเร่ือง 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 3996/2560 ลงวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ได้รับโทษมีสิทธิ์อุทธรณ์ค าส่ัง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิ์อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ค าส่ังลงโทษทางวินัย 
 ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหนังสืออุทธรณ์ ท่ี ศธ0564.10.1/ ลงวันท่ี 
29 ธันวาคม 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องดังกล่าวให้งานวินัยและนิติการได้เสนอ
ความเห็น รวมท้ังมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งงานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตามท่ีอธิการบดีได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา รวมท้ังคณะกรรมการด้านกฎหมายของ 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้
เสนอความเห็นเป็น 2 แนวทาง และเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ท่ี 1/2561  มีมติรับอุทธรณ์ ไว้พิจารณาและแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. นายวรพงษ์  วรรณศิริ   ประธานอนุกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ อนุกรรมการ 
  3. นายอาทร  ทองสวัสด์ิ   อนุกรรมการ 
  4. นายศิลปชัย  หอมทรัพย์   อนุกรรมการ 
  5. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  อนุกรรมการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  เลขานุการ 
  7. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์  กรณีดังกล่าวตามขั้นตอนของ  
การพิจารณาอุทธรณ์  และมีมติเอกฉันท์ว่า อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น เห็นสมควรให้ยกอุทธรณ์และได้น าผล  
การพิจารณาอุทธรณ์น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล และนายวรพงษ์ วรรณศิริ ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีมติให้ 
ยกอุทธรณ์ 
 

มติที่ประชุม ให้ยกอุทธรณ์ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 
 
 
 
 



๗ 

 

4.4 การพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
 อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1)  อาจารย์ปัญญา ส าราญหันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2)  อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  3)  อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  4)  อาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  5)  อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา  สาขาวิชาดนตรี  
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน 5 ราย คือ 
 1) อาจารย์ปัญญา ส าราญหันต์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 2) อาจารย์พันธ์ศักดิ์  พ่วงพงษ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
  ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 3) อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
  ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2560 
 4) อาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
  ต้ังแต่วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 5) อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาดนตรี) 
  ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



๘ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ท้ัง 5 ราย ตามท่ีเสนอมา  
  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ปัญญา ส าราญหันต์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์พันธ์ศัก ด์ิ พ่วงพงษ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์) ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2560 

4. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) ต้ังแต่วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 

5. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาดนตรี) ต้ังแต่
วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2556 
  2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ.2559 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
ฉบับปี พ.ศ.2559 

 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

 



๙ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ว่า
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมพร้อมและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
     1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน  ฉบับปี พ.ศ. 2556 
     2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย  ฉบับปี พ.ศ. 2559 
     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 

 

4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว 
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561   
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1. เนื่องจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มี มคอ.1 ก าหนดไว้ จึงควรตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตาม 
มคอ.1 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. ควรปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้ถูกต้องและชัดเจนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งหากมีการระบุว่าวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต ต้องมีการระบุในโครงสร้างของหลักสูตรด้วย 
และตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตรวมให้ถูกต้อง โดยในรายวิชาพื้นฐานบังคับอาจจัดในรูปแบบของ  e - learning โดยจัด
ให้ศึกษานอกเวลา เนื่องจากเป็นวิชาเครื่องมือ เพื่อให้ไม่กระทบต่อจ านวนหน่วยกิตรวม  

3. ควรปรับช่ือรายวิชาและการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
เช่น รายวิชาสัมมนา 1 และรายวิชาสัมมนา 2 มีรหัสวิชาต่างกันจึงไม่ควรเขียนค าอธิบายรายวิชาเหมือนกัน และ
รายวิชาเภสัชกรรมไทย 1 รายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 และรายวิชาเภสัชกรรมไทย 3 ควรปรับช่ือรายวิชาให้แตกต่างกัน
เพื่อให้มีความชัดเจนและน่าสนใจ 



๑๐ 

 

4. ควรปรับแก้ไขในหน้า 3 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ควรตัดข้อ 8.3 ออก 
เนื่องจากอาชีพอาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ในหลักสูตรต้องมีรายวิชาท่ีเกี่ยวกั บการถ่ายทอดหรือ 
การสอนประกอบด้วย  

5. ควรปรับแก้ไขในหน้า 4 สถานการณ์ภายนอก ข้อ 11.1 ควรปรับแก้ไข “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11” โดยให้ใช้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12” ท้ังหมด เพื่อความ
ทันสมัยของหลักสูตร  

6. ควรสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของสัตว์และแร่ธาตุหลายชนิดท่ีสามารถน ามาใช้ด้านเภสัชกรรมไทย
ในหลักสูตรเพื่อให้มคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกประเภท
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้แนวนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดต้ังกองทุน
บุคลากรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อน างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาบริหารในรูปของกองทุน 
ในจ านวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน 
พ.ศ.2560 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้นิติกรจัดท า (ร่าง) ระเบียบฯกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... และให้น าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 16/2560 วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่งท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ....  โดยให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 11/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  โดยให้มหาวิทยาลัย
ท าประชาพิจารณ์  และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อส ารวจความเห็น  การจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้าง  (เงินบ ารุงการศึกษา)  และพนักงานราชการ  จ านวน 2 ครั้ง  รายละเอียด ดังนี้ 
  ครั้งท่ี 1 ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้าง  (เงินบ ารุงการศึกษา)  และพนักงาน
ราชการ  เฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดสวัสดิการ 
  - มีผู้เข้าประชุมท้ังหมด จ านวน 133 ราย และมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 126 ราย  มีผู้เห็นด้วย  
จ านวน 96 ราย  คิดเป็นร้อยละ 76.19  ไม่เห็นด้วย จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11  ไม่แสดงความเห็น 
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.70   
  ครั้งท่ี 2 ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
  - มีผู้เข้าประชุมท้ังหมด จ านวน 706 ราย และมีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 149 ราย มีผู้เห็นด้วย 
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 79.19 ไม่เห็นด้วย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 ไม่แสดงความเห็น 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.45 



๑๑ 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
2561 และคณะกรรมการบริหารงานบุคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 
2561  มีมติรับทราบและเห็นชอบผลส ารวจความคิดเห็นการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง   
(เงินบ ารุงการศึกษา) และพนักงานราชการ 

ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม 2561 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาหลักการ ความจ าเป็นและความถูกต้องของการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ภายหลังได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
สรุปเร่ือง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
น าเสนอไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2565) 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิค
การแพทย์ ตามหนังสือท่ี สทนพ.11.056/2561 เรื่องรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ภายหลังได้รับ 
การรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาผลการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี 
ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                        ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


