การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 7/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
3
4
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
ระเบียบวาระที่ 6
6.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 - 2562
(ฉบับปรับปรุง)
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
การขออนุมัติปิดหลักสูตรและขอไม่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559

1
2
13
14
15
15
17
27
48
57
133
135
135

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 6/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 5.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
สรุปเรื่อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ให้สภามหาวิทยาลั ย
มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่ (1) กาหนด
นโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.2558 – 2562 โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามค าแนะน า
ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/ 2558 เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2558
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2558 – 2562 และได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 จากผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
เพื่อทบทวนนโยบายและการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยได้ จัดประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558 ณ ภูว นาลี รีส อร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
3.2 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์
2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
3.3 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด การประชุ ม อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาเพื่ อ น าเสนอร่ า งแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
3.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณาวาระการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) โดยที่ประชุมมีมติรับทราบการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และแก้ไขปรับปรุงตามการวิพากษ์
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.5 มหาวิทยาลั ยได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการ “การทบทวนกลยุท ธ์
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562
(ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี

4. จากผลการประชุ ม ดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการดาเนินงาน
ใน พ.ศ.2559 -2560 และจัดทาเป็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) และน าเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ไข
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น า (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
พ.ศ.2558-2562 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณามาพร้อม
วาระนี้แล้ว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตาม (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ที่เสนอมาพร้อมนี้ ได้โปรด
1. อนุมัติ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
จัดทา (ร่ าง) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ว ยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยปรับแก้จากระเบียบกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ.2542 และน าเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น
และทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 8 มิ ถุนายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และมอบให้งานนิติการได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... แล้วได้มีการปรับแก้ให้ข้อบังคับฯดังกล่าวมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ปรากฎตามร่างข้อบังคับฯที่แนบ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯได้ น า (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้แล้ว
พร้อมตารางเปรียบเทียบระหว่างระเบียบกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2542
และ(ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการใช้ จ่ า ยเ งิ น กองทุ น พั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. .... น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 7/2559 วัน พฤหั สบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อสภามหาวิทยาลั ย
ได้พิจารณาพร้อมวาระนี้แล้ว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯที่เสนอมาพร้อมนี้ ได้โปรด
1. อนุมัติ หรือ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 5.3 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กาหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ ป ระกอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ว่ า จะต้ อ งมี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ เ สนอขอ และจะต้ อ งได้ รั บ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
2. ก.พ.อ. ได้กาหนดหลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่ ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง
โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ ประกาศคือ 29 สิงหาคม 2556) สาหรับสาระสาคัญ
ของประกาศดังกล่าว มีดังนี้
“ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใช้ว ารสารทางวิช าการที่มีร ายชื่ออยู่ ในฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ”
“ข้ อ 3 ในกรณี ว ารสารทางวิ ช าการที่ ไม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อมู ล ตามข้ อ 2 ให้ ส ภา
สถาบั นอุ ดมศึ กษาอาจพิ จารณายอมรั บวารสารทางวิ ชาการ ส าหรั บการเผยแพร่ ผลงานทางวิ ชาการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
(2) มี ก ารระบุ ส านั ก พิ ม พ์ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ ตี พิ ม พ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
ของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่ มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ
กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง”

“ข้ อ 4 เมื่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิ ช าการ
ตามหลั กเกณฑ์ข้อ 3 แล้ ว ให้ จั ดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็นการทั่ว ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ”
“ข้อ 5 เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับ
ตามข้อ 2 จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา
3 ปีนับ ตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้ มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่ าว ก.พ.อ. จะไม่รับ รอง
วารสารตามข้อ 3”
จากสาระสาคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ลงในวารสารทางวิชาการ ที่ยัง ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่
30 สิงหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)
การดาเนินการ
1. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิช าการ และงานกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ เพื่อขอรับข้อมูล วารสารทางวิชาการที่ประสงค์
จะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ” ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น
2. การน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิ ช าการนั้ น
จะดาเนินการเป็นรอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่าง ๆ
ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด แต่วารสารนั้น ๆ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จั ดทาขึ้น
และวารสารของสถาบันอื่น ๆ เป็นผู้จัดทา
3. ในการนี้มีคณาจารย์จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยน าผลงานทางวิช าการประเภทบทความทางวิช าการเผยแพร่ล งในวารสาร ซึ่งในขณะเผยแพร่
ดังกล่าว วารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารตามที่ ก.พ.อ กาหนด จึงนาเสนอรายละเอียด
วารสารเพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ยอมรับวารสาร” จานวน 4 ฉบับ คือ
1) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
2) วารสารสารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ า พระยา ปี ที่ 13
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
3) วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
4) วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
4. สาระสาคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสี่ฉบับ สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) กาหนดการเผยแพร่/จานวนฉบับแต่
ละปี (ข้อ 2) การระบุสานักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลาย
ของคณะบรรณาธิการ พบว่า วารสารฉบับดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน

4.2 ผลการพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ใ น (ข้ อ 4) และ (ข้ อ 5) เป็ น กระบวน
การตรวจสอบคุณภาพของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการดาเนินการ
ภายในของวารสารแต่ ล ะฉบั บ ซึ่ ง อาจอนุ ม านได้ ว่ า เมื่ อ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น คณะบรรณาธิ ก าร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความ (peer review) แล้ ว กิ จ กรรมในเชิ ง กระบวนการตรวจสอบ
ย่อมเกิดขึ้นด้วย
4.3 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ
(ข้อ 7) การน าเสนอบทคัดย่ อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง 4 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาในข้อ 4.1 - ข้อ 4.3 ดังแนบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
โปรดพิจ ารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรั บการเผยแพร่ผลงานวิชาการ”
จานวน 4 ฉบับ คือ
1) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
2) วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
3) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
4) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์จานวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์วรรณภร
ศิริพละ
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา
2) อาจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3) อาจารย์เอกชัย
พุหิรัญ
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. 2554 และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)
ระบุ ให้ ม หาวิทยาลั ย เป็ น ผู้ มีอานาจแต่ งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่
10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง
ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิ ทยาลั ย น าผลการด าเนิ น การดั งกล่ า วข้ า งต้ น
เข้ าสู่ ก ารพิ จารณาของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง จานวน 3 ราย ดังนี้
1) อาจารย์วรรณภร ศิริพละ
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทาง
การศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558
2) อาจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

3) อาจารย์เอกชัย พุหิรัญ

เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก)
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติแ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ เ พื่ อ ด ารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ทางด้ า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ กษาตามหลั ก สู ต รนั้ น ซึ่ง มีคุ ณวุ ฒิ ต รงหรือ สั ม พัน ธ์กั บสาขาวิ ช าที่เ ปิด สอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิท ยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลั กสูตรการศึกษาให้ส อดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิ ช าเสนอขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลั กสู ต ร ในหั ว ข้ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 19 หลักสูตร ดังนี้
1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
4) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
6) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
7) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
8) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)
9) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558)
10) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
11) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

12) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
13) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
14) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
15) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
16) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556)
17) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
18) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
19) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
การดาเนินการ
มหาวิ ทยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดในหลั กสู ตรของสาขาวิช า 19
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสู ตรดังกล่าว
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่ างๆ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว
และนาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ครุศาสตร์

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
อ.หทัยรัตน์ ประยูรพงศ์* ลาออกจากมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนเป็น
อ.เนธิมา สุวรรณวงศ์*

ครุศาสตร์

อ.สุรศักดิ์ เครือหงษ์*

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ

อ.ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์*

อ.ภาณุ กุศลวงศ์*

ลาออกจากมหาวิทยาลัย

อ.การะเกด หัตถกิจวิไล*

-

เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาออกจากมหาวิทยาลัย

อ.นงค์ณภัส ปาแก้ว*

ลาดับ หลักสูตร

คณะ

1.

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา

2.

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา

3.
4.
5.

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา

ครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์
สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

อ.ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน*

อ.ธิติมา อ่องทอง

อ.จิรายุทธ พนมรักษ์
อ.ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก*

เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.จิรายุทธ พนมรักษ์*
มีรายชื่อซ้าซ้อนกับหลักสูตร
อ.ธนิดา เยาดา*
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

อ.ณัฐภรณ์ ลาบึง*

ลาออกจากมหาวิทยาลัย
จึงขอปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตร

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559

เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม

ลาดับ หลักสูตร

คณะ

6.

ครุศาสตร์

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากเดิมจานวน 8 คน ปรับเป็น
จานวน 7 คน
อ.กิตติ เชี่ยวชาญ*
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ครุศาสตร์

อ.ดร.สุภาพร ศรีหามี

7.

8.

9.
10.

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา (4 ปี)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออก
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

มีรายชื่อซ้าซ้อนกับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

เปลี่ยนเป็น

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2559

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์* เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด* เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
อ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว

ผศ.ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง มีรายชื่อซ้าซ้อนกับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
อ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย*
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อ.เทพธิดา ศิลปบรรเลง
ผศ.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์

เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.เทพธิดา ศิลปบรรเลง*
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น

อ.จันทนา รังรักษ์

เกษียณอายุราชการ

อ.ธนากร สรรย์วราภิภู

เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม

ลาดับ หลักสูตร

คณะ

11.

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

12.

13.

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
อ.วิทวัส กรมณี โรจน์*
เพื่อให้ศกั ยภาพตรง/สัมพันธ์
มากยิ่งขึ้น
อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด*
ไม่ประสงค์จะเป็นอาจารย์
อ.ปาณิสรา เบี้ยมุกดา*
ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เปลี่ยนเป็น
อ.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง*
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา*
อ.ดร.ธรรณปพร หงส์ทอง*

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559

อ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา*
อ.อภิวัฒน์ สุธรรมดี*
อ.นุกูล สาระวงศ์*

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

อ.สถาพร คาสุขา*
อ.สาเริง เนตรภู่*

ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ลาออกจากมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง*
อ.สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา*
ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์*
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
อ.ธงชัย เพ็งจันทร์ดี*
อ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล*

อ.สยาม ปาละสาร
อ.ปราโมทย์ แสงทิพย์

ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ลาออกจากมหาวิทยาลัย

อ.นพณัช พวงมาลี
อ.ดร.อัจฉรา ผ่องพิทยา

-

เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบ อ.สร้อยสุดา เลาะหมุด
ทุกแขนงวิชา
เกษียณอายุราชการ
อ.สถิตย์ พันวิไล

ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร*

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ และตาแหน่ง
ทางวิชาการ

เห็นชอบ
ในคราวประชุม

ลาดับ หลักสูตร

คณะ

14.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
อ.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์
โอนย้ายสาขาวิชาไปสังกัด
สาขาวิชาชีววิทยา
อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล*
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
14 ข้อ

เปลี่ยนเป็น
อ.รัชนู เมยดง
ผศ.วรพันธ์ บุญชัย*

เพื่อให้ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ
หลักสูตรที่กาหนดไว้เพียง 12 ข้อ
กาลังจะเกษียณอายุราชการ
อ.จิราพร ทรงพระ*

15.

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผศ.ดร.จันทร์วิภา
ดิลกสัมพันธ์*

16.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและ
แม่พิมพ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อ.ธวัชชัย สุจิตรานุรักษ์*
อ.นิธิธร เลิศศตพร*
อ.กนกพร แสงตะวัน*

ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ลาออกจากมหาวิทยาลัย

อ.พรชัย พรหฤทัย*
อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์*
อ.บุริม นิลแป้น

อ.เสาวนีย์ เกิดสาอาง*

ลาออกจากมหาวิทยาลัย

-

อ.ธวัชชัย พงษ์สนาม

เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ธวัชชัย พงษ์สนาม*

อ.ชัชนันท์ อินเอี่ยม
อ.พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์

เพิ่มเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ชัชนันท์ อินเอี่ยม*
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อ.ปิยะ รนต์ละออง
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

17.

เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559

เห็นชอบ
ในคราวประชุม

ลาดับ หลักสูตร

18.

คณะ

เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
(ต่อเนื่อง)

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ปิยะ รนต์ละออง
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(4 ปี)
เพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ขอปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
3. วิชาเอก
ที่ไม่มีแขนงวิชา
- แขนงวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยี
โลจิสติกส์
- แขนงวิชาเทคโนโลยี
การผลิต
หมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

เปลี่ยนเป็น

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2559

อ.พลกฤต กลั่นแก้วดารง*
อ.พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์

อ.ณภพ ซ้ายสุวรรณ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
3. วิชาเอก
ไม่มี

หมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างขอหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559

ลาดับ หลักสูตร

คณะ

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน
ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
27 หน่วยกิต แขนงวิชา
แบ่งเป็น 3 แขนงวิชา
ให้นิสิต – นักศึกษา เลือก 1
แขนงวิชาดังนี้
1) แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
2) แขนงวิชาเทคโนโลยี
โลจิสติกส์
3) แขนงวิชาเทคโนโลยี
การผลิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับแขนง

เปลี่ยนเป็น
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 49
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 18 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
27 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ

ลาดับ หลักสูตร

คณะ

19.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
12 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกแขนง
จานวนไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
อ.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์* ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
อ.ปวิช ผลงาม*
ปรับเพิ่มคุณวุฒิ
132 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ

อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์* เห็นชอบ
อ.ดร.ปวิช ผลงาม*
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559
ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 135 หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 5.6 การขออนุมัติปิดหลักสูตร และไม่ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สกอ. กาหนดแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น ไป มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารขออนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน
กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามแนวทาง
TQF ซึ่งมิได้เปิดรั บนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ ในระบบ
ทะเบียน และรอการปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยแนวทางการดาเนินการสาหรั บหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้มีการก าหนดกลุ่ มหลั กสู ต รที่จะเข้ ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึ กษาระดั บ
หลักสูตร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลักสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่มนี้
จัดทาเอกสารรายงานผลต่างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 ให้ ทาเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ให้จัดทา
เอกสารรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้จัดทาในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัด
กระทาได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรในกลุ่มนี้ไม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการ
ประเมินระดับหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรและไม่ขอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยที่ประชุ ม
มีมติเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2559 โดยที่ป ระชุม มี ม ติเ ห็ น ชอบ การขออนุ มั ติ ปิด หลั กสู ต ร และไม่ข อเข้า รั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม
และเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอนาเสนอการขออนุมั ติปิด หลั กสู ต รและไม่ข อรั บ
การตรวจประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ หลั กสู ต ร หลั ก สู ต รอุ ตสาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อโปรดพิจารณา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 8/2559
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

