การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕8
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัตงิ บคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
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การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/๒๕๕8
เมื่อวัน เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 4.1 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้ กองคลั งจัดทารายงาน
ทางการเงิน เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงิน
และงบประมาณเกณฑ์ มาตรฐานที่ 4 ระบุ ไว้ว่ า ให้ มีการจั ดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ
และรายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การดาเนินการ
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทาเอกสารรายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2558 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1) รายได้ รายได้ ห ลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ในรอบ 6 เดื อ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2558 ได้ รั บ จากงบประมาณ รายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร รายได้ จ ากการอุ ด หนุ น
และบริ จาคและรายได้อื่นๆ รวมทั้งสิ้ น 1,216,915,798.06 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสตางค์) ประกอบด้วย
- รายได้จากงบประมาณ จานวน 612,802,838.93 บาท (หกร้อยสิบสอง
ล้านแปดแสนสองพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 50.36 ของรายได้จากการดาเนินการทั้งหมด
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จานวน 563,058,152.18 บาท
(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสิบแปด
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 46.27 ของรายได้จากการดาเนินการทั้งหมด
- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 402,000.00 บาท (สี่แสน
สองพันบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้จากการดาเนินการทั้งหมด
- รายได้อื่นๆ จานวน 40,652,806.95 บาท (สี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสองพัน
แปดร้อยหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของรายได้
จากการดาเนินงานทั้งหมด
2) ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย รอบ 6 เดื อ น ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2558 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบาเหน็จบานาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและการบริจาค ค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ รวมทั้งสิ้ น 819,332,127.98 บาท (แปดร้อยสิ บเก้าล้ า นสามแสน
สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 348,917,942.75 บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
28.67 ของรายได้รวม
- ค่าบาเหน็จบานาญ จานวน 91,781,603.69 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
7.54 ของรายได้รวม
- ค่าตอบแทน จานวน 97,454,212.46 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่น
สี่พันสองร้อยสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของรายได้รวม
- ค่าใช้สอย จานวน 167,600,359.22 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้าน
หกแสนสามร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 13.77
ของรายได้รวม
- ค่าวัสดุ จานวน 82,096,422.84 บาท (แปดสิบสองล้านเก้าหมื่นหกพัน
สี่ร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.75 ของรายได้รวม
- ค่าสาธารณูปโภค จานวน 22,714,777.02 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 1.87
ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 4,542,721.00 บาท
(สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.37
ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 4,224,089.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสี่พัน
แปดสิบเก้าบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม
3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 397,583,670.08 บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่น
สามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 4.2 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ยได้มอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลั ย จัดทาโครงการสัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ระหว่ า งวั น ที่
18 – 19 ธัน วาคม พ.ศ.2558 ณ ภู ว นาลี รี ส อร์ ท เขาใหญ่ จั งหวั ดนครราชสี มา ซึ่ง ได้ก าหนดให้ มี
การทบทวนงานนโยบายโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทบทวนการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย และสภาวิ ช าการ ศึ ก ษาระบบและกลไกการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ในการขับ เคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ และกาหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้เข้มแข็งเพื่อมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
การดาเนินงาน
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส รุ ป ผลการทบทวนงานนโยบาย ( Retreat)
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา และน าเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยในการประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 รายละเอี ย ด
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 5.1 ขออนุมัติงบคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ก าหนดนโยบายการด าเนิ น งาน
เพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ สานัก
สถาบั น และวิ ท ยาลั ย จั ด ท าโครงการและแผนงานเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วบรรลุ ผ ล
ตามเป้ าหมาย โดยสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ที่เสนอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประเภทเงินบารุงการศึกษาคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การดาเนินการ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการและแผนงานเพื่อการขับเคลื่อน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประเภทเงินบารุงการศึกษาคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมงบประมาณที่เสนอขออนุมัติ
จานวน 63,868,453.00 บาท โดยแยกเป็น 3 รายการดังนี้
1. การขออนุมัติงบคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัย
สานักโรงเรียนสาธิต
รวม

วงเงิน
12,647,000.00
4,443,900.00
7,905,800.00
3,883,300.00
43,633,900.00
72,513,900.00

ขอตั้ง
12,647,000.00
3,590,353.00
7,905,800.00
3,883,300.00
852,500.00
6,600,000.00
28,389,500.00
63,868,453.00

2. การขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเดือน
ร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบารุงการศึกษา)
แต่ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณบารุงการศึกษา จะต้องขึ้นอยู่กับรายได้
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข อตั้ ง วงเงิ น ไว้ จ านวน 6 ,6000,000.00 บาท
(หกล้านหกแสนบาท)

3. การขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพครู ในวงเงิน 28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาท
หกสิบห้าสตางค์) ซึ่งโรงเรียนสาธิต ได้เสนอวงเงินที่จะขออนุมัติเพื่อพิจารณาเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
1) ขออนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม งานระบบ 6 งานทั้ ง หมด รวมเป็ น เงิ น
28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ตามแบบที่ 1
2) ขออนุมัติปรับปรุงและเพิ่มเติมงานระบบ 6 งาน โดยงานที่ 6 งานระบบภาพและเสียง
ขออนุมัติเฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 22,626,391.75 (ยี่สิบสอง
ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามแบบที่ 2
ทั้ ง นี้ การขออนุ มั ติ ง บคงคลั ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ดั ง กล่ าวข้ า งต้ น
ทั้ง 3 รายการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมตาม
แผนกลยุ ทธ์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้า พระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
12 มกราคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
2. สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558
3. มหาวิทยาลัยฯได้จัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... ขึ้น
และได้ ม อบให้ ค ณะกรรมการด้ า นกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาตรวจสอบและแก้ ไ ข
(ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว
4. คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2558
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ.2558 ได้ พิ จ ารณาแก้ ไ ข (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 ยการบริ ห ารและการด าเนิ น งานโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. .... และเห็ น ชอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ ฯดั ง กล่ า ว
ต่อสภามหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
ฝ่ ายเลขานุ การฯได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหั สบดีที่ 21
มกราคม พ.ศ.2559
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สรุปเรื่อง
1. คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิ ทัล มีเ ดีย (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) โดยหลั ก สู ต รดั งกล่ า วได้ ผ่ า นการวิพ ากษ์ห ลั ก สู ต ร
และผ่ านการกลั่ น กรองเรีย บร้ อยแล้ ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ ครั้ งที่
12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้นาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์
จากนั้ น ได้ น าเข้ าสู่ การประชุ มสภาวิ ชาการเป็ นครั้ งที่ 2 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 5/2558 เมื่ อวั นที่ 14
พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
2. คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การปรับ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของสภาวิ ช าการ
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย มีคุณสมบัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม สกอ. ได้จั ด ประชุ ม สั ม มนา เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้นาเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนา
ดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 14 พฤศจิ กายน 2558 เป็ นต้น ไป” และระบุหมายเหตุ ว่า “หลั กสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขออนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ โ ลมให้ ใ ช้ เ กณฑ์ 2548 โดยมี ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาระดั บ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม
2559)”
4. เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุที่ระบุจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าว
ในข้อ 3 จึ งสรุ ป ได้ว่า “หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)” เข้าข่ายสามารถนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมั ติภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอ

ต่อ สภามหาวิท ยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 1/2559 วัน ที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อ พิจ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาการจั ดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สรุปเรื่อง
ฝ่ า ยวิ ช าการ มบส. ขอน าเสนอรายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น
โดยคณะกรรมการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
และครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และนาเสนอในที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาการมีมติ
ให้แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้นาเสนอในที่ประชุม สภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
การดาเนินการ
คณะกรรมการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการครั้ ง ที่ 11/2558 เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2558 เป็ นที่เรียบร้อยแล้ ว จึ งขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายวิชาการ มบส. เสนอขอความเห็นชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 5.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์ สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ และ อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ จัด ส่ง ผลงาน
ทางวิ ช าการเพื่ อขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการระดั บผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตามลาดับ
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. 2554 และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ สภามหาวิ ทยาลั ยเป็ นผู้ มีอ านาจแต่ งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติ คุ ณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2556 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิ ท ยาลั ย นาผลการดาเนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่ 1/2559 วั นพฤหั ส บดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 2 ราย คือ
1) อาจารย์ สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 9 กันยายน 2558
2) อาจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 29 กันยายน 2558

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ จรรยาวุ ฒิ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 9 กันยายน 2558 และอาจารย์เกียรติขร
โสภณาภรณ์ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 29 กันยายน
2558
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลั กสูตรการศึกษาให้ส อดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิชาต่างๆ จานวน 4 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลั กสูตร
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น
การดาเนินการ
มหาวิ ทยาลั ยน าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลั กสู ตรของสาขาวิ ชาต่ างๆ
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ
มีมติให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และให้นาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้สาขาวิช าทั้ง 4 สาขาวิช าดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 2/2559
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 19 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
ก าหนดการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 2/๒๕๕9 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

