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เวลา 13.3๐ น.
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ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕61
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขออนุมัติกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นและแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง
สูงขึ้นของหน่วยงาน
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ การณีนายพิษณุวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
การพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร
การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
รายงานการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
ความเป็นมา
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 2/๒๕61
เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ 15 กุมภาพั นธ์ พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุ การได้จั ดท ารายงานการประชุ มเรียบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ความเป็นมา
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่ า ด้ ว ย
การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบั งคั บ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ว่ าด้ วยองค์ ประกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า
วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้าที่
ในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ ายงบประมาณการจั ด การศึ ก ษา
และการวิจัย
2. การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ าว ด าเนิ น การเป็ น รอบ
ปีง บประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่ อสภามหาวิท ยาลัย ปีล ะ 1 ครั้ง โดยในปีง บประมาณ พ.ศ.25 60
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
การดาเนินการ
การดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่
1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทา
เอกสารแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบแนวทางการด าเนิ น งานติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน ของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วาระที่ 4.3 รายงานผลการอุทธรณ์ กรณีนายพิษณุวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
ความเป็นมา
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3996/2560
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง กาหนดให้ผู้ ได้รับโทษมีสิทธิ์อุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิ์อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัย
3. ผู้ อุท ธรณ์ ได้รั บทราบค าสั่ ง ลงโทษไล่ ออกจากราชการ เมื่ อวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560
และได้ ยื่ น หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พ ระยา ตามหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์
ที่ ศธ0564.10.1/ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
4. สภามหาวิท ยาลัยได้เสนอให้ มหาวิท ยาลัย ส่ง เรื่องดัง กล่าวให้ ง านวินั ยและนิติก ารได้ เสนอ
ความเห็ น รวมทั้ ง มอบให้ ค ณะกรรมการด้ านกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ต่ อ
สภามหาวิทยาลัย
5. งานวินั ยและนิ ติ ก ารได้ เสนอความเห็ น เกี่ ยวกับ การพิ จารณาอุท ธรณ์ คาสั่ง ลงโทษไล่ อ อก
จากราชการตามที่อธิการบดีได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในกาหนด
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา
6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่
10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ ร่ วมกั น พิ จ ารณาและมี ม ติ ให้ เสนอความเห็ น เป็ น 2 แนวทาง และเห็ น ควรให้
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
7. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 มีมติรับอุ ทธรณ์ ไว้พิ จารณาและแต่งตั้ 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

การดาเนินการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ กรณี ดังกล่าวตามขั้นตอน
ของการพิ จารณาอุ ทธรณ์ และมีม ติเอกฉั นท์ ว่า อุท ธรณ์ ข องผู้อุท ธรณ์ ฟั ง ไม่ขึ้น เห็ น สมควรให้ ยกอุ ทธรณ์
และได้นาผลการพิจารณาอุทธรณ์นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วาระที่ 4.2 ขออนุมัติกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้น
และแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบและกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน
2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งของหน่วยงานและ
คณะกรรมการประเมินเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งของหน่วยงานโดยได้ดาเนินการประเมินและสรุปผลการประเมิน
ซึ่งมีผลคะแนนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ระดับชานาญการ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป
2. หัวหน้าหน่วยงานระดับชานาญการ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 60 คะแนน
ขึ้นไป
3. ระดับชานาญการพิเศษ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 84 คะแนนขึ้นไป
4. หัวหน้าหน่วยงานระดับชานาญการพิเศษ ต้องมีคะแนนรวมกันทุกองค์ประกอบตั้งแต่ 70
คะแนนขึ้นไป
3. กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้สรุปผลการประเมินค่างานและนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ดารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้น ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการกาหนดระดับตาแหน่งสูง ขึ้น ของหน่วยงาน
โดยให้ผ่านการประเมิน จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
4. คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่ 1/2561 เมื่ อวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและแผนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูง ขึ้นของหน่วยงาน
จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน) และให้เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดกรอบ
ตาแหน่งสูงขึ้นและแผนกาหนดกรอบตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาสรุปจานวนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานต่างๆ จานวน
6 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
ข้อเสนอเพือ่ โปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ ก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น และแผนการก าหนดกรอบระดั บ ต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ของหน่วยงาน จานวน 33 ตาแหน่ง (6 หน่วยงาน)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วาระที่ 4.4 การพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จานวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ปัญญา
สาราญหันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) อาจารย์กันยาวรรนธ์ กาเนิดสินธุ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4) อาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5) อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา
สาขาวิชาดนตรี
2. การขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ดั ง กล่ าวในข้ อ ที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนิ นการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (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
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)
ระบุ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการได้ ด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 5 ราย
ดังนี้
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
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่ อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
5 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วาระที่ 4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร
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 และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิด
สอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9
ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระส าคั ญ ของ พ.ร.บ. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
การประกันคุณ ภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด”
3. คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2556
2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ฉบับปี พ.ศ.2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ฉบับปี พ.ศ.2559
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยนาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และรายละเอียดในหลักสูตร ทีผ่ ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
ลาดับ
1.

หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ฉบับปี พ.ศ.2556
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)

คณะ
วิทยาการจัดการ

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ขอปิดกลุ่มวิชา จานวน 3 กลุ่ม หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
วิชา
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
- กลุ่มวิชาสร้างสรรค์
- กลุ่ ม วิ ช าสร้ า งสรรค์ ง านวิ ท ยุ
งานวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์
- กลุ่มวิชาข่าวและวารสาร
- กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ
ศาสตร์
การแสดง
- กลุ่มวิชาภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย
- กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุ
โทรทัศน์
- กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ
การแสดง
(1) กลุ่ ม วิ ช าสร้ า งสรรค์ ง าน ขอเปลี่ยนแปลงและปรับลด
วิทยุกระจายเสียง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
น.ส.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นายจรัล มานตรี
เพื่อให้สอดคล้องกับ
น.ส.พัชนี แสนไชย
การดาเนินงานของหลักสูตร

(1 ) ก ลุ่ ม วิ ชาสร้ า งสรรค์ งาน
วิทยุกระจายเสียง
-

ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
เปลี่ยนเป็น
(2) กลุ่มวิชาข่าวและ
(2) กลุ่มวิชาข่าวและ
วารสารศาสตร์
วารสารศาสตร์
น.ส.ณิชาภา แก้วประดับ*
นายวิรัชต์ แสงดาวฉาย
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
(3) กลุ่ ม วิ ช าภาพยนตร์ แ ละ
(3 ) กลุ่ มวิ ชาภาพ ยน ตร์ แ ละ
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
นายพิเชฐ วงษ์จ้อย
นายวรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์
นายไซนิล สมบูรณ์
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา
(4) กลุ่ ม วิ ช าสร้ า งสรรค์ ง าน
(4) กลุ่ มวิ ชาสร้างสรรค์ งานวิ ทยุ
วิทยุโทรทัศน์
โทรทัศน์
น.ส.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์*
นายจรัล มานตรี
น.ส.ณิชาภา แก้วประดับ*
นายวิรัชต์ แสงดาวฉาย
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์*
(5) กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ
(5) กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ
การแสดง
การแสดง
น.ส.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์
นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์*

ลาดับ

2.

3.

หลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย
ฉบับปี พ.ศ.2559
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เกษตรและซัพพลายเชน
ฉบับปี พ.ศ.2559
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)

คณะ

จากเดิม

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

เปลี่ยนเป็น

วิทยาการจัดการ

-

ปรับเพิ่มอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.พัชนี แสนไชย*

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

นายวิชัย ปทุมชาติพัฒน์*
นางสาวนงลักษณ์ แหวนวิเศษ*
นางสาวนงลักษณ์ นิมิตภูวดล*

สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ลาออกจากมหาวิทยาลัย

นางสาวชุติมา กาบแก้ว*
นางสาวภัทราพร สัญชาตเจตน์*
นายจารุกิตติ์ ดิษสระ*

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วาระที่ 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ ผ่านการวิพากษ์ห ลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันอั งคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งที่ ประชุมดั งกล่ าวได้ พิ จารณาแล้วมี มติ เห็ นชอบ และให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่
28 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕61 ที่ ประชุมมี มติ เห็ นชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอี ยดตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
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 โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง ที่ 3/2561 วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็ นชอบหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
5.1 รายงานผลการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.2560 โดยให้ ป รับ แก้ ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนาเสนอไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป
2. คณะกรรมการสภาเทคนิ คการแพทย์ มีมติให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต
(เทคนิ คการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2565)
การดาเนินการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิค
การแพทย์ ตามหนังสือที่ สทนพ.11.056/2561 เรื่องรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ผลการรับรองหลักสูตร
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 4/2561
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้
ครั้งที่
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561

วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
18 มกราคม พ.ศ.2561
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
15 มีนาคม พ.ศ.2561
19 เมษายน พ.ศ.2561
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
21 มิถุนายน พ.ศ.2561
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
16 สิงหาคม พ.ศ.2561
20 กันยายน พ.ศ.2561
18 ตุลาคม พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2561

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕61 ในวัน พฤหั สบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

