การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคาสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
(แก้ไข)
สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส.
การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาหรับผู้รบั ทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2
การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา
พ.ศ.2559
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบารุง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และ (ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของนางศศิภา สุวรรณวาล
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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ระเบียบวาระที่ 6

อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/๒๕59
เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 17 พฤศจิก ายน พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุ ก ารได้จัด ท ารายงานการประชุ ม
เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 3.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ
การธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
และผ่ า นการกลั่น กรองเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ นาเข้า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2559 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยนาเสนอ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่ อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จากการนาเสนอต่อสภาวิชาการ
ดัง กล่าว ที่ ป ระชุม มี ม ติให้ป รับ แก้ตามข้อเสนอแนะ และให้นาเสนอคณะอนุก รรมการกลั่นกรองฯ
ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 1 ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2559 จากการน าเสนอ
ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ รั บ ทราบ และให้ น าข้ อ เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข แล้วเข้าสู่ การพิจารณาจากสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ดาเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามข้อ เสนอแนะของสภามหาวิท ยาลัย และได้นาเสนอสภาวิชาการ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดาเนินการ ซึ่ง นับเป็นการเสนอต่อสภาวิชาการเป็น ครั้งที่ 2 ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2559 เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ แก้
ตามข้อเสนอแนะ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุง หลัก สูตรบริห ารธุร กิจ บัณฑิ ต
สาขาวิช าการประกอบการธุร กิ จ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ป ระชุม
สภาวิ ช าการ ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 11/2559 เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิ ต สาขาวิชาการประกอบการธุร กิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
ความเป็นมา
เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บ ริห ารและกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึง ได้ทาคาสั่ง สภามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็ จ เจ้า พระยา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รวมทั้ ง จัดท าคาสั่ง มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอานาจตามคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประจ าคณะ ส านั ก และสถาบั น วรรคท้ าย
ซึ่งให้อธิการบดีจัดทาคาสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังมีรายละเอียดเป็นคาสั่งแนบท้ายวาระดังนี้
การดาเนินการ
1) คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ.2559
2) ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 3746/2559 เรื่ อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
(สานักงานอธิการบดี)
3) ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 3842/2559 เรื่ อ ง
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ ไข) สั่ ง ณ วัน ที่ 2 ธั นวาคม พ.ศ.2559
(สานักกิจการนิสิตนักศึกษา)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 4.2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส.
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัยในส่วนที่ดูแลและ
กากับการดาเนินงานของสถาบันขงจื้อ มบส. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559
2. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว (ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ)
การดาเนินการ
ฝ่ายวิชาการ มบส. ขอนาข้อมูล สาระส าคัญ จากการศึก ษาดูงานและประชุม หารือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 4.3 การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาหรับผู้รับทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2
ความเป็นมา
1. มบส. โดยการประสานงานของสถาบันขงจื้อได้ทาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ เ ที ยนจิ น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัด การเรียนการสอนในหลัก สูต รปริญ ญาโท
สาขาการสอนภาษาจีน ในลักษณะ 2 + 1 (เรียนปริญญาโท 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เที ยนจิน
และเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มบส.)
2. การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 72 คน จาแนก
เป็น 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560 จานวน 25 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 จานวน 25 คน
รุ่นที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562 จานวน 22 คน
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้แก่นักศึกษา
ในโครงการนี้จาเป็นต้องแจ้งขออนุญาตจากคุรุสภา เพื่อให้รับ รองการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังจากสาเร็จการศึกษา
ซึ่งขณะนี้นักศึกษารุ่นที่ 1 ที่กาลังเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์
มบส. ได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว
สาหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 นั้น มบส.ได้แจ้งไปยังคุรุสภาเพื่อขอการรับ รองการจัดการ
เรีย นการสอนในหลัก สูต รระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต วิช าชีพ ครู ซึ่ง จะจัด การเรีย นการสอน
หลักสูตรดังกล่าวสาหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดในหนัง สือ มบส.ที่ ศธ
0564.01/5282 ลว. 14 ธันวาคม 2558
บัดนี้คุรุส ภาได้รับ รองการจัดการเรียนการสอนในหลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ต
วิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2 แล้ว รายละเอียดในหนังสือคุรุสภา
ที่ ศธ5101.2/2909 ลว. 10 ตุลาคม 2559
การดาเนินการ
ฝ่ายวิ ชาการ มบส. ขอนาข้ อมู ล การรั บ รองการจัดการเรียนการสอนในหลั ก สูต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2 เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 4.4 การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ความเป็นมา
1. มหาวิ ท ยาลัยด าเนิ นการพัฒ นาหลั ก สูต ร ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้นาเข้าสู่
การพิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย มาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ให้ ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่ อนาไปสู่การพัฒ นาหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามเกณฑ์ม าตรฐานดังกล่าว
ข้างต้น และมีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลก
2. มหาวิท ยาลัยได้นาเสนอการปรับ แผนกลยุท ธ์ และการดาเนินการ Reprofiling
การบริหารจัดการในทุก ด้านของ มบส. และได้นาเสนอต่อสภามหาวิท ยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่
11/2559 เมื่ อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุง Reprofiling บางประการ อาทิ
การระบุความโดดเด่นในการผลิตให้มีความชัดเจน ได้แก่ (1) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) ด้านอุตสาหกรรม
(3) ด้านดนตรี ภาษา และวัฒนธรรม (4) ด้านผลิตครูและบุคลากรการศึกษา (5) ด้านศาสตร์พื้นฐาน
สาคัญฯ เป็นต้น
การดาเนินการ
1. จากความเป็นมาดัง กล่าวข้างต้น มหาวิท ยาลัยได้จัดประชุม ผู้บ ริห ารเพื่อปรั บ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1.1 จัดทา “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” เป็น “เอกสารเฉพาะกิจ ”
มอบให้คณะและสาขาวิชา ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสาคัญประกอบด้วย
(1) การระบุประเด็นความโดดเด่น
(2) คาแนะนาของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
(3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การหลอมรวมหลักสูตร
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงตามปกติ
แนวทางที่ 3 การรอการปรับปรุงหรือปรับปรุงระยะยาว เนื่องจากหลักสูตร
ยังไม่ครบรอบของการปรับปรุง
(4) ทบทวนแนวทางการเปิด - ปิดหลักสูตร
(5) กาหนดประเด็นหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรในการนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
1.2 การสรุปข้อมูลจานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.3 การกาหนดกลุ่มหลักสูตรตาม Reprofiling ของมหาวิทยาลัย

2. เนื่อ งจากมี หลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการพิจ ารณาของมหาวิทยาลัยจานวนมาก
จึงจ าเป็ นต้ องจัดการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย สมั ยวิ สามั ญ ในวันที่ 24 กุ มภาพันธ์ 2560 (ซึ่งเป็ น
การประชุมที่ผนวกอยู่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อการ Retreat ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์
2560) โดยการประชุมดังกล่าวมี หลักสูตรที่ เข้ารับการพิจารณาประมาณ 52 หลักสูตร จึง ต้องแบ่ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 กุล่ม เพื่อให้พิจารณาได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับเวลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559
ความเป็นมา
1. สานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตนักศึกษา และดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขธรรมนูญนิสิต
นั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2548 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการฯ
ได้มีการแก้ไขเนื้อหาและสาระสาคัญจนได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559
2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลัย ในคราวประชุม วั น ที่ 17 สิง หาคม 2559
ได้พิจ ารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ นิสิตนัก ศึก ษา
พ.ศ.2559 โดยมีมติให้แก้ไขและทาตารางเปรียบเทียบ
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
ให้ แ ก้ ไ ขตามที่ คณะกรรมการฯได้ พิ จ ารณาให้ข้ อ เสนอแนะ และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุก ารได้นา (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้าพระยาว่า ด้ว ย
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559 เสนอต่อสภามหาวิท ยาลัยในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่
12/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมั ติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ นิสิต
นักศึกษา พ.ศ.2559
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน
2559 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่ง และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกั ดมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้นายวรพงษ์ วรรณศิริ ดาเนินการ
นาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559
วั น พุ ธ ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ ฯฉบั บ ดั ง กล่ า วและได้ แ ก้ ไ ขตามที่
คณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะ และนาเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการนา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง สูง ขึ้น (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมตารางเปรียบเที ยบ
เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาได้ร่วมกั น
จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบารุงการศึกษา
และเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
พ.ศ.2559 และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้พิ จ ารณา (ร่าง) ระเบียบฯฉบับ ดังกล่าว โดยได้แก้ ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการนา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมตารางเปรียบเทียบเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการรั บ จ่า ยเงิ นบ ารุง การศึ ก ษาและเงิ นสนั บ สนุ นการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นสาธิต มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๙
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และ
(ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของนางศศิภา สุวรรณวาล
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 มีมติรับทราบ การกาหนดตาแหน่ง
ให้สูงขึ้นของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากาหนดตาแหน่งของ
หัวหน้าส านัก งานคณบดีให้เทียบเท่ าผู้อ านวยการกอง สานักงานอธิการบดีก่ อนแล้วจึงนากลับ มาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลมหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2559
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การกาหนดส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
3. นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ และนางศศิภา สุวรรณวาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษา สัง กัดคณะวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) เพื่อไปดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามลาดับ
4. คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะที่จาเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนน
ผลการประเมินฯรวมกันเกินร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
5. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ วันที่ 5 กั นยายน 2559 เห็นชอบและให้นาเรื่องผลการประเมินฯเพื่อก าหนด
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และมติในคราวประชุม
ครั้ง ที่ 5/2559 เมื่ อ วันที่ 17 ตุล าคม 2559 เห็นชอบและให้นาเรื่องผลการประเมิ นฯเพื่อก าหนด
ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของนางศศิ ภ า สุ ว รรณวาล
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
สมรรถนะที่จาเป็น สาหรับตาแหน่งที่ประเมิน และสรรถนะทางบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) ระดับ
ผู้อานวยการกองหรือ เที ยบเท่ า และผลการประเมิ นความรู้ความสามารถ และทัก ษะที่ จาเป็นส าหรับ
ตาแหน่ง ที่จ ะประเมินตาแหน่งประเภทผู้บ ริหาร (ระดับ ผู้อานวยการกองหรือเที ยบเท่ า) ของนางอัชรี
ภัก ดี สุ ว รรณ์ และนางศศิ ภ า สุ ว รรณวาล เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
12/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2559
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และแบบฟอร์ม ป.1 แนบท้าย
2. ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง
3. การก าหนดระดั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ด้ า นความรู้ ค วามสามารถ แล ะทั ก ษะ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ตารางแสดงระดับผลการประเมินขั้นต่า ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
สาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน และการกาหนดระดับผลการประเมินเป็นคะแนนตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. ขั้นตอนกาหนดระดับตาแหน่งและประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ ก ารก าหนดต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ นของ นางอั ช รี ภั ก ดี สุ ว รรณ์ และนางศศิ ภ า
สุวรรณวาล
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดัง กล่าวได้ผ่านการวิพากษ์ห ลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้นาเข้า
ที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่ อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
โดยสภาวิชาการมีมติรับทราบ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ
ร่วมกันทบทวนหลักสูตร เพื่อให้มีความโดดเด่น ก่อนนาหลักสูตรดังกล่าวกลับเข้ามาเสนอสภาวิชาการ
อีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ทีป่ ระชุม
มีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559
เมื่ อวั นที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 และน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ กลั่ นกรองเป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลั ก สู ตร 5 ปี) (หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. 2559) โดยหลั ก สูต รดั ง กล่าวได้ ผ่า นการวิ พากษ์ห ลัก สูต ร
และผ่ า นการกลั่น กรองเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยได้ นาเข้า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) ครั้ ง ที่ 9/๒๕๕9 เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2559
และได้น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2559 เมื่ อ วั น ที่
3 พฤศจิก ายน 2559 โดยสภาวิชาการมี ม ติเห็นชอบ และให้แก้ ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม แล้วน าเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สู ตรกลั่น กรองการแก้ ไข ก่ อนนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2559) ตามกรอบมา ตรฐา นคุณ วุฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ ป ระชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อ ยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลัก สูตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิสิ ก ส์ (หลั ก สูต ร 5 ปี )
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา
คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่ อวันที่
27 กั น ยายน 2559 และได้น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
11/2559 เมื่ อ วัน ที่ 3 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เ ห็น ชอบ และให้ แก้ ไ ข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูตรกลั่นกรอง
การแก้ ไข ก่ อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี ก ารปรับ แก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมสภาวิชาการ 11/2559 เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึ ก ษาที่ มี ห น้ าที่ ห ลั ก ทางด้ านการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กั บสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิ ช าเสนอขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต ร
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)
2) หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลัก สูตรของสาขาวิช า
ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
1 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง สภาวิ ชาการมี ม ติ ให้ ความเห็นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ด
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

1.

หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554)

โครงการจัด
การศึกษานอก
ที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
(ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี)

2.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ (หลัก สูตรใหม่
พ.ศ. 2556)

จากเดิม
อ.ศาสนีย์ ศรศิลป์*
อ.ธนเดช สอนสะอาด*
อ.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่*

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
ปรับเพิ่มเป็นทัง้ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

เปลี่ยนเป็น
ผศ.มาลินี ธีรอภิศักดิ์กุล*
ผศ.พยนต์ เอี่ยมสาอางค์*
อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์*

เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่
ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี* ปรับเปลี่ยนจากอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี 12/2559
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา*

การเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่
12/2559

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร ของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้จั ดส่ ง ผลงานทางวิช าการเพื่อ ขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์สุวินัย
เกิดทับทิม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) อาจารย์วรุณรัตน์
คนซื่อ
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ง ทางวิ ชาการด าเนิ นการตามสาระในข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ บ้า 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 (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับ ที่ 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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
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. มหาวิท ยาลัย นาผลการดาเนิน การดัง กล่า วข้า งต้น เข้า สู่ก ารพิจ ารณาของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 12/255๙ วั นพฤหั ส บดี ที่ 15 ธั นวาคม พ.ศ.2559
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 2 ราย ดังนี้
1) อาจารย์สุวินัย
เกิดทับทิม
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
2) อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมั ติแต่ง ตั้ง อาจารย์เ พื่อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 1/2560
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกราคม พ.ศ.2560
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนาคม พ.ศ.2560
20 เมษายน พ.ศ.2560
18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
21 กันยายน พ.ศ.2560
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2590
21 ธันวาคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
ก าหนดการประชุม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 1/๒๕60 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 26 มกราคม
พ.ศ.๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

