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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
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ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  2/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

 
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยได้แ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ี 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา 
และการวิจัย 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 
การด าเนินการ  
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 
1/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.3 รายงานผลการอุทธรณ์  กรณีนายพิษณุวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์  

 
ความเป็นมา 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 3996/2560  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ได้รับโทษมีสิทธิ์อุทธรณ์
ค าส่ังลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิ์อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษทางวินัย 
 3. ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560  
และได้ยื่นหนั ง สืออุทธรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพ ระยา ตามหนั ง สืออุทธรณ์  
ท่ี ศธ0564.10.1/ ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560  
 4. สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องดังกล่าวให้งานวินัยและนิติการได้ เสนอ
ความเห็น รวมท้ังมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ  
สภามหาวิทยาลัย 
 5. งานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษไล่ออก 
จากราชการตามท่ีอธิการบดีได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในก าหนด
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
 6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 
10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้เสนอความเห็นเป็น 2 แนวทาง และเห็นควรให้ 
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 7. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561  มีมติรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาและแต่งต้ัง
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 
 
 
 
 
 



การด าเนินการ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์  กรณีดังกล่าวตามขั้นตอน
ของการพิจารณาอุทธรณ์  และมีมติเอกฉันท์ว่า อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น เห็นสมควรให้ยกอุทธรณ์ 
และได้น าผลการพิจารณาอุทธรณ์น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2561  วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.2 ขออนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

และแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 
 
ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวันท่ี 10  
ตุลาคม  2560  มีมติเห็นชอบและก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินค่างานของหน่วยงาน 
 2. มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงานและ
คณะกรรมการประเมินเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งของหน่วยงานโดยได้ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมิน   
ซึ่งมีผลคะแนนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ านวน 33 ต าแหน่ง  (6 หน่วยงาน)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  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 
 3. กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  ได้สรุปผลการประเมินค่างานและน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในคราวประชุม  ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์  2561  โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน   
โดยให้ผ่านการประเมิน  จ านวน 33 ต าแหน่ง (6 หน่วยงาน)  และให้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์  2561  ได้พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
หน่วยงาน  โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน  
จ านวน 33 ต าแหน่ง  (6 หน่วยงาน)  และให้เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบ
ต าแหน่งสูงขึ้นและแผนก าหนดกรอบต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าสรุปจ านวนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงานต่างๆ  จ านวน 
6 หน่วยงาน  เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561  วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้นและแผนการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
ของหน่วยงาน  จ านวน 33 ต าแหน่ง  (6 หน่วยงาน) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.4 การพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ปัญญา ส าราญหันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2)  อาจารย์พันธ์ศักดิ์  พ่วงพงษ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 3)  อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 4)  อาจารย์ปาริชาติ สืบศิริวิริยะกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5)  อาจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา สาขาวิชาดนตรี 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2550, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556 และ  (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ. 2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)  
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ านวน 5 ราย 
ดังนี้ 
 1) อาจารย์ปัญญา ส าราญหันต์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

(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 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  
5 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิด
สอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9  
ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 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 

 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561    เมื่อวันพุธท่ี 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลกัสูตร ทีผ่่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
  1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน   
ฉบับปี พ.ศ.2556 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

วิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  
- กลุ่มวิชาสร้างสรรค์ 
งานวิทยุกระจายเสียง  
- กลุ่มวิชาข่าวและวารสาร
ศาสตร์  
- กลุ่มวิชาภาพยนตร์และ
มัลติมีเดีย 
- กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุ
โทรทัศน์  
- กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ     
การแสดง  
 
(1) กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งาน

วิทยุกระจายเสียง 
น.ส.ปรียาภรณ์  สืบสวัสด์ิ* 

นายจรัล มานตรี 
น.ส.พัชนี แสนไชย 

ขอปิดกลุ่มวิชา จ านวน 3 กลุ่ม
วิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเปล่ียนแปลงและปรับลด
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การด าเนินงานของหลักสูตร 

หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  
- กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุ
โทรทัศน์  
- กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ 
การแสดง  
 
 
 
 
 
 
 
(1 ) ก ลุ่ ม วิ ชาสร้ างสรรค์ งาน

วิทยุกระจายเสียง 
- 
- 
- 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
(2) กลุ่มวิชาข่าวและ 

วารสารศาสตร์ 
น.ส.ณิชาภา แก้วประดับ* 
นายวิรัชต์  แสงดาวฉาย 

น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ 
(3) กลุ่มวิชาภาพยนตร์และ

มัลติมีเดีย 
นายพิเชฐ วงษ์จ้อย 

นายวรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ 
นายไซนิล สมบูรณ์ 

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา 
(4) กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งาน

วิทยุโทรทัศน์ 
- 
- 
- 
- 
- 

นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์* 
(5) กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ 

การแสดง 
น.ส.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ 

 (2) กลุ่มวิชาข่าวและ 
วารสารศาสตร์ 

- 
- 
- 

(3 ) ก ลุ่ มวิ ชาภาพยนตร์ และ
มัลติมีเดีย 

- 
- 
- 
- 

(4) กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุ
โทรทัศน์ 

น.ส.ปรียาภรณ์  สืบสวัสด์ิ* 
นายจรัล มานตรี 

น.ส.ณิชาภา  แก้วประดับ* 
นายวิรัชต์  แสงดาวฉาย 

น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ 
- 

(5) กลุ่มวิชาผู้ประกาศและ   
การแสดง 

นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์* 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
 
 
 

  2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์ 
และดิจิทัลมีเดีย 
ฉบับปี พ.ศ.2559 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

วิทยาการจัดการ - ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

น.ส.พัชนี แสนไชย* 

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
เกษตรและซัพพลายเชน 
ฉบับปี พ.ศ.2559 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายวิชัย ปทุมชาติพัฒน์* 
นางสาวนงลักษณ์ แหวนวิเศษ* 
นางสาวนงลักษณ์ นิมิตภูวดล* 

ส้ินสุดสัญญาจ้าง 
ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

นางสาวชุติมา กาบแก้ว* 
นางสาวภัทราพร สัญชาตเจตน์* 

นายจารุกิตต์ิ ดิษสระ* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ ท้ัง 3 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

                                                                                                                                  
วาระที่ 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕61 
เมื่อวันอังคารท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี 
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

 
5.1 รายงานผลการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2560  มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าเสนอไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป 
 2. คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  มีมติให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคนิคการแพทย์)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา  (ปีการศึกษา 2561 – 2565) 
  
การด าเนินการ 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิค
การแพทย์  ตามหนังสือท่ี สทนพ.11.056/2561  เรื่องรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ผลการรับรองหลักสูตร 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


