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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 3.1 การพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ขา้ ราชการ
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยาในคราวประชุม ครั้ง ที่ 9/2559
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้
รับ เงินเดือ นในฐานะพนัก งานมหาวิท ยาลัย เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ อาจารย์ ดร.ไพฑู ร ย์
มากสุข ในการปฏิบัติหน้าที่คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดอั ตราเงิ นเดื อนฯได้ป ระชุม ครั้ง ที่ 1/2559 ในวั นพุธ ที่ 21
กันยายน 2559 และมีมติกาหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เดือนละ 50,000
บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้ บริหารมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.3) ซึ่งการกาหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเปรียบเทียบกับการกาหนด
เงินเดือนในลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
โดยคานึงถึงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
การดาเนินการ
ฝ่า ยเลขานุ ก ารจึ ง น าเรื่ อ งการพิ จ ารณาก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นแก่ ค ณบดี ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ และไม่ ได้รับ เงิน เดือ นในฐานะพนัก งานมหาวิท ยาลั ย นาเสนอต่อสภามหาวิท ยาลั ย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุล าคม 2559 รายละเอียด
ตามรายงานการประชุมดังแนบ
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติอัตราเงินเดือนแก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดอัตราเงินเดือนฯกาหนดในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 3.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ความเป็นมา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2559
วันพฤหัส บดีที่ 15 กั นยายน 2559 มี ม ติอนุมั ติแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารการเงินและทรัพย์สิ น
ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกฑ์มา
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
รองประธานกรรมการ
3. นายคุณากร เพชรคง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
กรรมการ
6. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
กรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
9. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุ ก ารได้ดาเนินการจัดท าคาสั่ง สภามหาวิท ยาลั ยที่ 7/2559 เรื่อง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น สั่ ง ณ วั น ที่ 15 กั น ยายน 2559 เพื่ อ น าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 3.3 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ความเป็นมา
1. ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ท าโครงการ
ประชุมสัม มนาและศึกษาดูง าน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากั บ นโยบายของสภามหาวิท ยาลัย
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ
1) เพื่ อ ก าหนดแนวคิด ของสภามหาวิท ยาลัยในการทบทวนและก ากั บ นโยบาย
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
2) เพื่ อ สนับ สนุนส่ง เสริม การพัฒ นาการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล
3) เพื่ อ ศึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4) เพื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการสร้ า งหลั ก สู ต รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. รูป แบบการด าเนิ นการจะประกอบด้ วยการรับ ฟัง การบรรยายจากผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
3. มหาวิ ท ยาลั ย เที ย นจิ น นอร์ ม อล สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุม
และแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นเลิศ และร่วมประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
4. สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยาในคราวประชุม ครั้ง ที่ 9/2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ได้รับ ทราบโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิด
ในการทบทวนและก ากั บ นโยบายของสภามหาวิท ยาลัยเพื่อการบริห ารมหาวิท ยาลัยสู่ ความเป็นเลิ ศ
แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจึงได้นากาหนดการที่ได้แก้ไข
ใหม่เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น าก าหนดการประชุ ม สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง าน เรื่ อ ง แนวคิ ด
ในการทบทวนและกากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศซึ่งได้
แก้ไขใหม่ นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม
พ.ศ.2559

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
4.1 สรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย
และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”
ความเป็นมา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา โดยความร่วมมือของมู ล นิธิม หาวิท ยาลัย
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุ กแห่ง ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด
ครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่ อ แสดงความจงรัก ภัก ดีแ ละส านึ ก ในพระมหากรุ ณาธิคุ ณของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ท รงสถาปนาโรงเรียนการฝึก หัดอาจารย์ ในปี พ.ศ.2435 และพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระราชทานนาม
“ราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 2535 และตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจาพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของ
สถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2538 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2547
2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวฝึกหัดครูและชาวราชภัฏในการมีส่วนร่วมกันราลึกถึง
ประวัติความเป็นมาของการฝึกหัดครูไทย
3. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด และสาระสาคัญ เกี่ยวกับ
การผลิตครูทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. เพื่อนาเสนอนิท รรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของการฝึกหัด
ครูไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
การดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยได้จัดทาเป็น “โครงการงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด
ครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
2. จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังรายละเอียดในคาสั่ง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 2875/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด กิ จ กรรม “งานครบรอบ 124 ปี
การสถาปนาการฝึก หัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ” สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน
พ.ศ. 2559
3. กาหนดกิจกรรมของงาน จาแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
3.1 พิธีสงฆ์ ระหว่างเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9
3.2 พิ ธีเ ปิดงาน ปาฐกถาพิ เ ศษ การบรรยายพิเ ศษ และการสัม มนาทางวิชาการ
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ประกอบด้วย
(1) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
ในพิธีกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 21”

(2) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท
ของครูในการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21”
(3) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช และ ดร.เฉลิมชัย
พันธ์เลิศ ร่วมกันเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21”
3.3 การแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏยศิลป์ โดยนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ และวิ ท ยาลั ย การดนตรี ในระหว่ า งเวลา 11.30 - 12.00 น.
และ 14.30 - 15.00 น.
3.4 การนาเสนอนิทรรศการ 2 ส่วน คือ
(1) นิ ท รรศการ “124 ปี การสถาปนาการฝึ ก หั ด ครู ไ ทย และวั น คล้ า ย
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ณ บริเวณภายในห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
(2) นิทรรศการ “150 ปี การเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในปี พ.ศ. 2561” ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้อง
ประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ แจกให้ ผู้ มี เ กี ย รติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มงาน
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้าวจากศูนย์อู่ทองทวารวดี และเอกสารต่างๆ
4. มหาวิทยาลัยได้จัดทาเอกสารสรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด
ครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน คือ (ดังแนบมาพร้อมนี้)
4.1 สรุ ป สาระส าคั ญ จาก ปาฐกถาพิ เ ศษ การบรรยายพิ เ ศษ และการเสวนา
ทางวิชาการ
4.2 การนาเสนอนิทรรศการ
4.3 สรุ ป ผลการประเมิ น งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึ ก หั ด ครู ไ ทย
และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
4.2 สรุปผลการดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความเป็นมา
1. มหาวิ ท ยา ลั ย ได้ ด าเ นิ น การขอ ต่ อ เวลาร าชการขอ งข้ า ราชก ารพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึก ษาฯ ตามสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และได้เสนอขออนุมัติการต่อเวลา
ดังกล่าวในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ในคราวประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 9/2558 วัน พฤหัส บดี ที่ 17 กั นยายน พ.ศ.2558 ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย
ให้การอนุมัติ
2. ปัจจุบันมีจานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติจากข้อ 1. รวม 3 คน คือ
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี
สว่างอารมณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี
เหมทานนท์
สังกัดคณะครุศาสตร์
3. สาระส าคัญ ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติง านข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนด ในกรณีที่ข้าราชการดัง กล่าวไม่ผ่ านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษา พ.ศ.254 7 มาตรา 57” ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
จึงจาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว
การดาเนินการ
1. มหาวิท ยาลัยได้ด าเนินการประเมิ นการปฏิบัติร าชการของข้าราชการที่ ได้รับ การ
ต่อเวลาราชการฯ โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 มหาวิ ท ยาลัยออกประกาศ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการก ากั บ
ติดตาม ประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
1.2 มหาวิทยาลัยออกคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง “คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ผู้ ไ ด้ รั บ การต่ อ เวลาราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1.3 มหาวิท ยาลัยจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติง านของผู้ได้รับ การต่อเวลา
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ 2559” (ซึ่งมีรายละเอียด
ของการประเมินสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดภาระงาน
ทางวิ ชาการของผู้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2552) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ เพื่อรายงานส่งมหาวิทยาลัย
1.4 ประชุ ม คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลฯ เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของข้าราชการตามข้อ
2.1, 2.2 และ 2.3 โดยใช้แบบประเมิ นฯ ที่ คณะกรรมการก ากั บ ติดตาม ประเมิ นผลฯ ก าหนดขึ้ น
เป็นการเฉพาะ
2. มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระนี้
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตรและคณะ
ความเป็นมา
1. มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ได้ดาเนินการรับ การประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ระบุให้นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และข้อ 5 นาผลการประเมิ น
และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับ ปรุง หลัก สูตรและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิท ยาลัย มี ก าหนดรับ การประเมิ นคุณภาพภายในระดับ สถาบัน ระหว่างวัน ที่
9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 ในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.2 (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ถอดถอนรองอธิการบดี
ความเป็นมา
1. พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 บั ญ ญั ติ ว่ า
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจ
และหน้าที่ ดังนี้ (9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
2. สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยาในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 4/2558
เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิ ภ า
ดิลกสัมพันธ์ ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี โดยดูแลงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา งานด้านวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์วิภา ดิล กสัม พันธ์ ได้เ กษียณอายุร าชการ 60 ปี
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 และได้ขอลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี
4. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ม อบหมายผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดาเนิ น งานที่ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เป็นผู้กากับดูแล ดังนี้
- งานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา มอบผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
- งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มอบผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน
- ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี
โดยให้ผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ งดัง กล่าวได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่ามหาวิท ยาลัยจะได้
พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาดารงตาแหน่งรองอธิการบดีต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาเรื่องการขอลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์วิภา ดิล กสัม พั นธ์ จัดท าเป็น (ร่าง) คาสั่ง สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติถอดถอนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
และธุร กิ จ บันเทิ ง (หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลัก สูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์ห ลัก สูตร
และผ่ า นการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
ในคราวประชุมครั้ง ที่ 6/๒๕๕9 เมื่อ วันที่ 27 มิ ถุนายน 2559 และได้นาเข้าที่ป ระชุม คณะกรรมการ
สภาวิช าการ ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 9/2559 เมื่ อวัน ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ชาการ
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ด าเนิ นการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง หลั ก สูต รนิ เ ทศศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการโฆษณาและธุร กิ จ บันเทิ ง (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จึง ขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุล าคม พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการโฆษณาและธุ ร กิ จ บั น เทิ ง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่
6/๒๕๕9 เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2559 และได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมี มติเห็นชอบ และให้
แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไขก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ด าเนิ นการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง หลั ก สูต รนิ เ ทศศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ป ระชุม สภาวิชาการ ครั้ ง ที่ 9/2559
เมื่ อวั นที่ 1 กั น ยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุก รรมการฯ กลั่น กรองเป็น ที่ เ รี ยบร้อ ยแล้ ว
จึง ขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุล าคม พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่
8/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ 10/2559 เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลัน่ กรองการแก้ไข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาการจัด การ ได้ด าเนิ นการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง หลั ก สูต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท่อ งเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี ก ารปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ป ระชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559
เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิท ยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุล าคม พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลัก สูตรบริหารธุร กิจ บัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ ยว (หลัก สูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์จานวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2) อาจารย์เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้ว ยตาแหน่ ง ทางวิช าการ พ.ศ. 2554 และด าเนิ นงานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลัก 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)
ระบุให้ม หาวิท ยาลัยเป็นผู้มี อ านาจแต่ง ตั้ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์เ กี ยรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ง ทางวิชาการได้ ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คั บ
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 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน
2 ราย ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
2) อาจารย์เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ดังกล่าว
ข้างต้น
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 5.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง แนวทางการบริห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 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
ที่รับผิดชอบในหลัก สูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มี คุณวุฒิตรงหรือสัม พันธ์กั บ สาขาวิชาที่ เ ปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ ของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิ จารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้ส อดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิ ชาเสนอขออนุมั ติ เ ปลี่ย นแปลงรายละเอี ยดในหลั ก สูต ร ในหัวข้ ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ต ะวั น ตก (หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสูตรดังกล่าว
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่ างๆ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ หลักสูตร
1.
2.

3.

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
วิทยาลัยการดนตรี อ.อนุรักษ์ บุญแจะ*
ปรับแก้เนื่องจากมีรายชื่อซ้าซ้อนกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการดนตรี อ.อนุรักษ์ บุญแจะ
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

รศ.รวงพร อิ่มผล

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ และเพิม่ เป็น
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

เปลี่ยนเป็น
อ.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ*
อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ*

การเห็นชอบ
ของสภาวิชาการ
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2559

ปรับเปลี่ยนอาจารย์เพื่อให้มีคุณวุฒิ อ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล*
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และเพิ่มเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
ไม่ประสงค์จะเป็นอาจารย์ประจา
อ.ดร.สุทธาทิพย์ กาธรพิพัฒนกุล เห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2559

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติให้หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่เสนอ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 11/2559
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
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ง ที่ 11/๒๕๕9 ในวั น จัน ทร์ ที่ 21 พฤศจิก ายน
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

