การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 10/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ 3
3.1
3.2
ระเบียบวาระที่ 4
4.1

4.2
4.3
ระเบียบวาระที่ 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
ระเบียบวาระที่ 6
6.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕8 และวิสามัญครั้งที่ 3/2558
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคาสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่อง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ระดับหลักสูตรและคณะ
เรื่อง โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ
เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
จากวิทยาลัยการดนตรี
เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
เรื่อง การพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องอื่นๆ
เรื่อง กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2558
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/๒๕๕8
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 17 กั น ยายน พ.ศ.2558 และการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคาสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 3/๒๕๕๘
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 30 กั น ยายน ๒๕๕๘ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.ไพฑู ร ย์ มากสุ ข เป็ น คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 และอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
อิ น ทรสมพั น ธ์ เป็ น คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์ และคาสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 10/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี
ที่ ๒2 ตุลาคม ๒๕๕๘
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย ลูกจ้าง พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ลูกจ้าง พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 4.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558
และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ 8/2558
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ.2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
และในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 6/2558 เมื่อวั นพฤหั ส บดี ที่ 18 มิ ถุนายน พ.ส.2558 ได้ มีมติ อนุมั ติ
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทา
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 4.2 การเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีมติถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา ในปี 2558 และส านั กงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มี
หนังสือถึงกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้นาความ
ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ทั้ง 40 แห่ง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้นาความกราบบังคม
ทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม
2558 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุ สิดาลัย สวนจิตรลดา และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งแจ้ง
รายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยละ
5 ท่าน
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ แ จ้ ง รายชื่ อ ผู้ ที่ จะเข้ า เฝ้ า ทู ล เกล้ า ฯ
ถวายปริญญาดุษฎีบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ และครุยวิทยฐานะ โดยมีรายนามตามเอกสารแนบ โดยนายก
สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตรและอธิการบดีทูลเกล้าฯถวายครุยวิทยฐานะ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 4.3 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรกากับดูแลการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ นโยบายดู แ ลและบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด
การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายที่ เ หมาะสมและพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งาน
ของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพ
ที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา และการที่จะต้องนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้งการ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ สานักงานสภามหาวิทยาลัยจึง กาหนดจัดโครงการ
สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่ว มกับ
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเชิงนโยบาย
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาเพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
และเพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป กาหนดจัดโครงการสัมมนา
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ระดับหลักสูตรและคณะ
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนิน การรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะต้อง
เสนอผลการประเมินให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนา ก่อนเข้า
รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น ในวั น ที่ 19 – 20 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 ทั้ ง นี้
การดาเนิ นการดังกล่ าวเป็ นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ระบุให้นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
การดาเนินการ
ฝ่ ายเลขานุ การได้น ารายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ในระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ คณะ เสนอต่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 5.2 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการด าเนิ น การจั ด ตั้ ง โครงการจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ น าเสนอโครงการจั ดตั้ งคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
โดยมีลาดับการดาเนินการ ดังนี้
1. นาเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) จานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์
2558 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วนาเสนออีกครั้ง
ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง
2. นาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่
6 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อ แก้ไขแล้ว
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
3. นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20
สิ ง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบ โดยให้ น ากลั บ ไปแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนิน การจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
ได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย แล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
สรุปเรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/๒๕๕7 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 28 ตุ ล าคม 2557 และได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดแล้วนาเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 และได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22
ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เสนอขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 5.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
จากวิทยาลัยการดนตรี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลั ย
การดนตรี โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕7
และมีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557 ประกาศ
ณ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2557 นั้ น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ สาระส าคัญใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ.2547 มาตรา 20 ซึ่ง ก าหนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง มี ส ภาวิ ช าการและที่ มาของกรรมการ
สภาวิชาการตามมาตรา 20 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจาเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจาคณะคณะละหนึ่งคน มาตรา 20 (3) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มีจานวนเท่ากับบุคคลตาม (2) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย ฯ ออกคาสั่งที่ 2648/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการ จากวิทยาลัยการดนตรี เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มา
จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจาและในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบ
ในการดาเนินการสรรหา ดังนี้
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจา จากวิทยาลัยการดนตรี
2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
พร้อมทั้งได้จัดทาปฏิทินการดาเนินการสรรหาดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนิน การตามประกาศดัง กล่า วข้า งต้น มีผ ลสรุป
ในการดาเนินการ ดังนี้
1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจาของวิทยาลัย
การดนตรี ด้วยการมอบหมายให้คณบดีและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรีเรียกประชุมคณาจารย์
ประจา เพื่อให้ มีการคัดเลือกผู้ บริหารและคณาจารย์ประจาของวิทยาลัยการดนตรี จานวน 1 คน ผลที่ได้
จากการคัดเลือก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร
2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากภายนอก ด าเนิ น การ
โดยคณาจารย์ประจาของวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากนั้นคณบดี
และคณะกรรมการบริ ห ารวิทยาลั ย การดนตรี พิจารณาและเรียงลาดับรายชื่อผู้ ส มควร ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทา
เป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ จากวิทยาลัยการดนตรี ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการใน 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เพื่อโปรดทราบ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร
ส่วนที่ 2 เพื่อโปรดพิจ ารณาและคัดสรรให้ไ ด้ 1 ชื่อ จากรายชื่อผู้ ส มควรดารง
ตาแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบในส่วนที่ 1 และโปรดพิจารณาและคัดสรรในส่วนที่ 2
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 5.5 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
สรุปเรื่อง
1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2556) เนื่ อ งจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ บุ ษ บา มาตระกู ล ได้ ล าออก
จาก มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รั บผิดชอบ
หลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรดั งกล่ า ว เป็ น ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ ช่วง พนโสภณกุ ล
ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ
2. 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”
3. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ย น าเสนอสภาวิ ช าการ ในกรณี ก ารขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่
1 ตุ ล าคม 2558 สภาวิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงฯ ทั้ ง นี้ ให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค
การแพทย์ (หลั กสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ.2556) จากเดิม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 5.6 การพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 9/2558
มีมติอนุ มัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิ การบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร องอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
โดยคณะกรรมการฯได้ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 และมีมติกาหนดอัตรา
เงินเดือนให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เดือนละ 50,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) ซึ่งการ
กาหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเทีย บเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานอื่น
ในระดับเดียวกัน โดยคานึงถึงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการจึ งน าเรื่อง การพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดี
ที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
ตามรายงานการประชุมดังแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 11/2558
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้
ครั้งที่
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558

การดาเนินการ
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/๒๕๕8 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

