การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ 3
3.1
ระเบียบวาระที่ 4
4.1
4.2
4.3
ระเบียบวาระที่ 5
5.1
5.2
5.3
5.4
ระเบียบวาระที่ 6
6.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
สานัก และสถาบัน (แก้ไข) และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (เพิ่มเติม)
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
และซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาในคราวประชุม ครั้ งที่ 1/2559
เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่ 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.2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 4.1 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ า พระยาในคราวประชุ มวิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
2/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบเสนอขอโปรดเกล้ า ฯแต่ ง ตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ บัดนี้ได้มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่ง ตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่
5 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559 รายละเอี ย ดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
1) สภามหาวิทยาลั ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
2) มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาแหน่งคณบดีให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นาบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3) หมวด 4 ว่ า ด้ ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานในมาตรา 49 ให้ มี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย วรรคสอง องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารง
ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มีอ านาจและหน้ า ที่ ในการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน
(2) รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
การดาเนินการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการ
ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานเป็ นรายปี งบประมาณ ซึ่ง บัด นี้ สิ้ น ปีง บประมาณ พ.ศ.2558
คณะกรรมการฯ ได้ ด าเนิ น การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ย เสร็ จสิ้ นแล้ ว
จึ ง จั ด ทารายงานผลการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตามรายละเอียดของ
เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 4.3 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
เนื่ อ งด้ ว ยหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ มี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้ทาคาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
(แก้ไข) โดยอาศัยอานาจตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
สานัก และสถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดทาคาสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และจัดทา
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก
และสถาบั น (เพิ่ ม เติ ม ) โดยอาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 177/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559
2) จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 334/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
3) จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการประจาคณะ สานัก
และสถาบัน (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
1. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยหลั กสูตร
ดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่
ประชุ ม คณบดีแ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บมหาวิ ท ยาลั ย ) รอบที่ 1
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้นากลับไปปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนากลับเข้ามานาเสนออีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
ในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
2. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะ
ของที่ ป ระชุ ม คณบดี ฯ ก่ อ นน าเสนอสภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559 เมื่ อ วั น ที่ 11
กุมภาพัน ธ์ 2559 ซึ่งสภาวิช าการพิ จ ารณาแล้ ว มีมติให้ ปรับแก้ไขตามข้อ เสนอแนะ ก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติบางประการยังไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สกอ. ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้นาเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนา
ดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป” และระบุหมายเหตุ ว่า “หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขออนุ มัติจ ากสภามหาวิทยาลั ย อนุ โ ลมให้ ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดั บ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม
2559)”
4. เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุที่ระบุจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าว
ในข้อ 3 จึงสรุปได้ว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)” เข้าข่ายสามารถนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติภายใต้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้

การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึ งขอน าเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่ 2/2559 วั นที่ 18 กุม ภาพัน ธ์ 2559
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 5.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง “มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2558
2. สาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวในข้อ 7 ระบุว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ แล้ว เสร็ จภายใน 180 วั น หลังจากที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ และรายงานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ”
การดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่าง
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558”
เพื่ อ ด าเนิ น การก าหนดกระบวนการยกร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ และด าเนิ น การตาม แนวทางที่ ก าหนด
ดังรายละเอียดในกระบวนการดาเนินงานยกร่างข้อบังคับฯ ดังแนบ
2. ในขณะนี้ ก ระบวนการยกร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ดั ง กล่ า วได้ เ สร็ จ สิ้ น ในขั้ น ต้ น แล้ ว
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) แล้วในคราวประชุม เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุม
ครั้ง ที่ 2/2559 เมื่อ วัน ที่ 11 กุม ภาพัน ธ์ 2559 ลาดับ ต่อ ไป คือ การนาเสนอร่า งข้อ บัง คับ ฯ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุ ดมศึ กษาที่ มี ห น้ าที่ ห ลั ก ทางด้ านการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ต็ มเวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตรนั้น ซึ่งมี คุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
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. สาขาวิชาต่างๆ จานวน 2 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัย นาเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสู ตรของสาขาวิชาต่างๆ
ต่ อ สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559
ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็น ชอบ การขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว
และนาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ลาดับ
1.
2.

คณะ/บัณฑิต
วิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
หลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

จากเดิม
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา*
อ.ธีระพงศ์ นันทรัตน์
อ.อุเทน สีแสง

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
เปลี่ยนเป็น
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.เกษม ตริตระการ*
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ลาออกจากมหาวิทยาลัย
อ.นพพล น้อยแก้ว
ลาออกจากมหาวิทยาลัย

อ.หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์

หลักสูตร
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2559
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2559

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วาระที่ 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องขอให้พิจารณาแก้ไข
ปรั บ ปรุ งข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลั ย เนื่ องจากข้อบังคับฯดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี
จึงเห็น ควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน อาทิ ข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยองค์ ป ระกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
จากคณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 เป็นต้น โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาว่าข้อบังคับใดควรแก้ไขปรับปรุงโดยเรียงลาดับตามความจาเป็น
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง น าเรื่ อ งการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
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
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

