๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๙. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๐. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๑. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๒. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๑๙. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๒๐. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๕. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ

อภิบุณโยภาส

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๓. อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี
๔. อาจารย์พิมพ์พิไล

เจียระนานนท์
ทองคาสุก
ประเทพ
ไทพิทักษ์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

๒

๕.
๖.
๗.
๘.

นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา

โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุ ม สุ ด ยอดกรอบความร่ ว มมื อ เอเชี ย “Asia Cooperation Dialogue – ACD
Summit” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 – 10
ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย “Asia Cooperation
Dialogue – ACD Summit” ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีการเสนอแนวทางในการพัฒ นาร่วมกันระหว่างประเทศในประเทศ
สมาชิกจานวน 34 ประเทศ โดยรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะพัฒนาร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือการรวมกลุ่มกัน
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา มีแนวทางในการจัดการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอมอบ
เอกสารดังกล่าวให้อธิการบดีนาไปเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
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1.2 เอกสารการบรรยาย เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยพลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ มา อธิก ารบดี แจ้งต่ อที่ป ระชุมให้ ทราบว่า จากด าริของ
นายกสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุม คราวที่ ผ่ านมา มหาวิท ยาลั ยได้จัดท าเอกสารการบรรยาย เรื่องการปฏิ รูป
การศึกษา โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการประชุมอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อกาหนดแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหั สบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคลียร์
ประตูน้า เพื่อมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแจกนอกเล่มประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เอกสารการบรรยายโดย พลเอก
ดาว์พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อ ง การปฏิ รูป การศึ ก ษา และการปาฐกถาพิ เศษ
เรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 21” ในงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด ครูไทยและวันคล้าย
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีเนื้อหาเป็นไปในลักษณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยสามารถนารายละเอียดต่ างๆมาทาการศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะต้องเสนอการปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวถัดไป ควรจัดส่งให้กรรมการได้ทราบรายละเอียดการปรับปรุงที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยการนารายละเอียดมาปรับใหม่ให้สอดคล้อง และระบบงบประมาณใหม่จะผูกพันกับการปรับ
ยุทธศาสตร์ (Re-profiling) เป็นระบบงบประมาณแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย
มติที่ประชุม
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๓

1.3 ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยในการบริ จาคเงิน ถวายผ้ ากฐิน พระราชทาน
ประจาปี 2559 ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านที่ได้ร่วมมอบปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยมีการฉลองกฐินอย่างเรียบง่าย ในวันศุกร์
ที่ 28 ตุ ล าคม 2559 เน้ น เฉพาะพิ ธี ส งฆ์ ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งของ
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการด าเนิ น การเสนอชื่ อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นบุคคลสาคัญของโลก ได้ดาเนินการเรื่องนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะทราบ
ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณปลายเดือนเมษายน 2560 จากความคืบหน้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก เนื่องจาก
คณะกรรมการมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลอย่างเป็นทางการจะทราบในเดือนตุลาคม 2560 และการจัดงาน
เฉลิมฉลองจะมีขึ้นในปี 2561
มติที่ประชุม
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1.4 การมอบประกาศนี ย บั ต รแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ทีท่ าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์พิ ษ ณุ บางเขี ยว เลขานุ การ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ ประชุ มให้ ทราบว่า มี นิสิ ต
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ ส ร้ างชื่ อ เสี ยงให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และขอเรี ย นเชิ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต ดังนี้
(1) นายแมน คล้ายสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกลอนสด
รอบที่ 1 และได้รับรางวัลชนะเลิ ศ กลอนสด ประเภทประชาชน ในการประชันกลอนสด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความ
จงรักภักดี และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
(2) นายนพรัตน์ รัตนวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดกลอนอนุรักษ์
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2559 จัดโดยสานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด
บทร้อยกรองอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรม ระดับประชาชน จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
(3) นางสาวสุคันธา กล่อมเกลี้ยง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย
วิช าเภสั ชกรรมไทย งานมหกรรมเครื อข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้ นบ้าน มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(4) นางสาวนูรีซัน นิสัน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รั บรางวัลรองชนะเลิ ศอันดั บ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วิชาเภสั ชกรรมไทย
งานมหกรรมเครื อข่ ายการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ พื้ นบ้ าน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ครั้ งที่ 3 ณ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี
(5) วงดนตรี DAS Percussion Ensemble โดยนิสิตของวิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ
อัน ดับ ที่ 1 ประเภท Individual & Ensemble (Percussion Ensemble) และนายอดิเทพ ผิ ว ผ่ อ ง นิ สิ ต ภาควิช า
ดนตรี ตะวัน ตก วิท ยาลั ย การดนตรี ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ อัน ดับ ที่ 3 การประกวดดรัม ไลน์ ชิงถ้ว ยพระราชทานฯ
ประจาปี 2559 จัดโดยกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 9/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
15 กันยายน พ.ศ.2559
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ป ระชุม พิจารณารายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไขในหน้า 14 วาระที่ 5.5 บรรทัดที่ 5 แก้ไขมติที่ประชุม
จาก “อนุ มัติ แต่ งตั้งคณะกรรมการบริ ห ารการเงิน และทรัพ ย์สิ น ประกอบด้ ว ยบุ คคล ดังนี้ ...” เป็ น “รับ ทราบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ตรวจสอบในเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการให้ชัดเจนก่อน”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงิน เดือนใน
ฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ บ้ าน ส ม เด็ จ เจ้ าพ ระ ย าใน ค ราว ป ระชุ ม ค รั้ ง ที่ 9 /2 5 5 9
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือน
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ในการปฏิบัติหน้าที่คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนฯ
ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 และมีมติกาหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
มากสุข เดือนละ 50,000 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บ ริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.3) ซึ่งการกาหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเปรียบเทียบกับการกาหนด
เงินเดือนในลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเรื่องการพิจารณากาหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับ
เงิน เดื อ นในฐานะพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
ที่ ป ระชุม รั บ ทราบการพิ จ ารณากาหนดอัต ราเงิน เดือ นแก่ คณบดี ที่ ไม่ ใช่ ข้าราชการ และไม่ ได้ รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยกาหนดกรอบ
อัตราเงิน เดือนในตาแหน่ งต่ างๆ เช่น อธิก ารบดี รองอธิการบดี และคณบดีห รือเที ยบเท่ าแล้ ว สภามหาวิท ยาลั ย
ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการขึ้ น มาชุ ด หนึ่ งและมอบอ านาจให้ พิ จารณาก าหนดอั ต ราเงิน เดื อ นเป็ น การเฉพาะรายไป
เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการพิจารณาแล้ว หากเป็นตาแหน่งอธิการบดีจึงเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ส่วนในตาแหน่งอื่นๆ ตั้งแต่รองอธิการบดี คณบดีหรือเทียบเท่า สามารถเสนอให้อธิการบดีลงนามโดยไม่ต้องเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะถือว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติให้ถอนวาระการประชุม
มติที่ประชุม

ถอนวาระ

๕

3.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหั ส บดี ที่
15 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
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
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม

ถอนวาระ เนื่องจากการแก้ไขมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559

3.3 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
สรุปเรื่อง
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
โดยรูปแบบการดาเนินการจะประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล และศึกษา
แหล่ งเรีย นรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ มหาวิท ยาลั ยเทียนจิน นอร์มอล
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ ส่ งหนั งสื อ เชิ ญ คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และร่วม
ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 วัน พฤหั ส บดีที่
15 กัน ยายน 2559 ได้รับ ทราบโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกาหนด
การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจึงได้นากาหนดการที่ได้แก้ไขใหม่เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและกากับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุ ป ผลการจั ด งาน “124 ปี การสถาปนาการฝึ ก หั ด ครู ไ ทย และวั น คล้ า ยวั น สถาปนา
กรมการฝึกหัดครู”
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยความร่ ว มมื อ ของมู ล นิ ธิ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่ง ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหั ดครูไทยและวันคล้าย
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และได้จัดทาเอกสารสรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัด
ครู” ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน คือ
(1) สรุปสาระสาคัญจาก ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ
(2) การนาเสนอนิทรรศการ
(3) สรุ ป ผลการประเมิ น งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึ ก หั ด ครูไทย และวัน คล้ าย
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู
มติที่ประชุม รับ ทราบ สรุป ผลการจั ดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึ กหั ด ครูไทย และวันคล้ ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู”
4.2 สรุปผลการดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การขอต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาฯ
ตามสาระสาคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และได้เสนอขออนุมัติการต่อเวลาดังกล่าวในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน
พ.ศ.2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การอนุมัติ ปัจจุบันมีจานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติ รวม 3 คน คือ
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์
สังกัดคณะครุศาสตร์
สาระส าคั ญ ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการที่ได้รั บ การต่อเวลาราชการเป็ น รายปีตามมาตรฐานภาระงานทางวิช าการที่ ก.พ.อ. กาหนด ในกรณี ที่
ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิ น ในปีใด ให้ สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการสั่งให้ ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา
57” ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการฯ
โดยดาเนินการ ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
2. มหาวิทยาลัยออกคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง “คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
3. มหาวิทยาลัยจัดทา “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ ได้รับการต่อเวลาราชการ สั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ 2559” (ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินสอดคล้อง
กับข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ
เพื่อรายงานส่งมหาวิทยาลัย
4. ประชุ ม คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลฯ เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559
เพื่อประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของข้าราชการตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3
โดยใช้แบบประเมินฯ ที่คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลฯ กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายวาระ
ที่ประชุมได้รับฟังสรุปผลการดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการควรมีผลงานด้านการวิจัยประกอบด้วย
(2) เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้มีการต่อเวลาราชการแล้ว ในการต่อเวลาราชการแต่ละปีนั้น
เป็นอานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ อธิการบดีไม่สามารถ
ออกประกาศให้นาเรื่องดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิ จารณาอีก เพราะถือว่าเป็นอานาจของฝ่ายบริหารต้องแยกจาก
อานาจของฝ่ายนโยบายแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุด มศึก ษาของผู้ ได้รั บ การต่อเวลาราชการ สั งกั ดมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพ ระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและ
คณะ
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่ง ชี้ที่ 5.3 ระบบ
กากับ การประกัน คุณ ภาพระดับ หลั กสู ตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ระบุให้ นาผลการประเมิน คุณ ภาพ
ทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และข้อ 5
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูต รและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้น
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อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก าหนดรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 10
พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2559 โดยฝ่ ายเลขานุ การได้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในปี ก ารศึ กษา 2558
ในระดับ หลั กสู ตร และระดับ คณะ เสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ยในการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ฟั ง รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ระดั บ
หลักสูตรและคณะ แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยควรปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทาผลงานทางวิชาการด้านศิลปะและ
ดนตรี เนื่องจากมีการนาผลงานของศิลปินมาเทียบเคียงได้ เช่น ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน สามารถนามา
เปรียบเทียบได้หากมีการจัดทาตารางเทียบอย่างเป็นระบบ
(2) มหาวิทยาลัยควรมีแรงจูงใจหรื อสภาพบังคับที่เป็นรูปธรรมให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ
หรืองานวิจัยเพื่อดารงตาแหน่งสูงขึ้น เนื่องจากมีอาจารย์บางคนที่ขาดแรงผลักดันในการจัดทาผลงานดังกล่าว เพราะ
ต้องการอยู่ในตาแหน่งบริหารหรือเป็นกรรมการประจาหลักสูตรมากกว่า ซึ่งจะส่งผลถึงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ไม่เป็นธรรมด้วย ซึ่งปัจจุบัน กพอ. ได้กาหนดข้อบังคับใหม่ และกาลังผลักดันขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งมีการกาหนด
อายุงานทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจ้างในตาแหน่งอาจารย์ ว่าภายในอายุงาน 6 ปี จะต้องขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นตาแหน่งขั้นต้น หากภายใน 6 ปียังไม่ได้ สามารถต่อ
เวลาได้ 2 ปี เมื่อครบ 8 ปีแล้วยังไม่ได้ก็ให้ออก ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยมีการกาหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ กพอ. ได้ให้อานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับกาหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานของผู้บริหารให้แตกต่างไปจากอาจารย์ทั่วไปได้ เช่น ตาแหน่งอธิการบดี อาจยกเว้นภาระงานสอนทั้งหมดหรือ
ลดหย่อนบางส่วนได้ และการยกเว้นการจัดทาผลงานทางวิชาการสาหรับผู้บริหารสามารถทาได้เช่นกัน
(3) โดยภาพรวมถือว่ามีการพัฒ นาจากปีการศึกษา 2557 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความก้าวหน้ามากที่สุด และมี 2 – 3 สาขาวิชาที่มีคะแนนต่ากว่าปีที่แล้ว และทุกคณะควรมีการกาหนดค่าคะแนน
เป้าหมายเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะในปีการศึกษา 2559 ต่อไป
(4) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะและสาขาวิ ช าไม่ ส อดคล้ อ งกั น เช่ น
คณะครุศาสตร์ในสาขาวิชาได้ระดับดี แต่ระดับคณะได้ระดับดีมากจานวนมาก
(5) มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบที่ 1 เพราะสะท้อนถึงการบริหารจัดการ เช่น
หน้า 75 (1.1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้ทั้งหมด และ (1.2) อาจารย์ประจาคณะที่มี
วุฒิปริญญาเอก อยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุง (1.3) อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงทั้งหมด และ (1.5) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการในด้านดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าว เช่น
การรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีความจาเป็นอย่างยิ่ง และจานวนนักศึกษาในหลักสูตรค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัย
ต้องบริหารจัดการเพื่อให้มีอาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจานั้น อาจารย์พิเศษที่จ้างประจาก็สามารถ
นับเป็นอาจารย์ประจาได้ เป็นต้น
(6) ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในควรมี การระบุ จุ ดเด่ น จุด แข็งและจุ ด ที่ ต้ อ งพั ฒ นา
ปรับ ปรุงด้ว ย เช่น การที่ มหาวิทยาลั ย ขาดแคลนอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่งทางวิช าการ และอาจารย์ที่ มีวุฒิ
ปริ ญ ญาเอก รวมทั้ งขาดแคลนผลงานทางวิ ช าการและผลงานวิจั ย การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด หลั ก สู ต รมากเกิ น ไป

๙

อาจทาให้แต่ละหลักสูตรมีศักยภาพไม่เพียงพอ และทาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามีระดับต่าลง และควรมีการ
พัฒ นาปรับ ปรุงในหลั กสูตรที่ส าคัญ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพครู ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งควรมีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น
มติที่ประชุม
คณะ

รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและ
5.2 (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ถอดถอนรองอธิการบดี

สรุปเรื่อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอานาจ
และหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้ (9) แต่งตั้งและ
ถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ
หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม 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 ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิภ า ดิล กสั มพั น ธ์ ให้ ดารงตาแหน่ งรองอธิการบดี โดย ดูแลงานด้านกิจการนิสิ ต
นักศึกษา งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์วิภา ดิลกสัมพั นธ์ ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30
กัน ยายน พ.ศ.2559 และได้ ขอลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ ายเลขานุการได้นาเรื่องการขอลาออกจาก
ตาแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ จัดทาเป็น (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
ที่ประชุมได้รับทราบการขอลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
ดิลกสัมพันธ์ แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะว่า กรณีการลาออกดังกล่าว ถือว่ามีผลทันทีตั้งแต่มีการแสดง
เจตนาขอลาออก ดังนั้นมหาวิทยาลัยไม่ต้องนาเสนอสภามหาวิท ยาลัยเพื่อถอดถอนรองอธิการบดี โดยสามารถเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเท่านั้น จึงมีมติให้ถอนวาระการประชุม
มติที่ประชุม

ถอนวาระ

5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และ
ให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

๑๐

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรทบทวนความถูกต้องของการเรียงลาดับข้อของวัตถุประสงค์ในหน้า 9 ให้มีความต่อเนื่องกัน
(2) ควรตรวจสอบจานวนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่ลดลง
ตามจ านวนนิ สิ ตนั ก ศึ กษาที่ รั บ เข้า แต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้น เท่ าเดิ ม สม่ าเสมอทุ ก ปี ต ามที่ ก รมบั ญ ชีก ลางจัด สรรงบประมาณ
ให้มหาวิทยาลัย
(3) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง
(4) ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เพราะตาแหน่งทางวิชาการเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชานั้นๆ
(5) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงสู่คณะและสาขาวิชา
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อ เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลที่รัฐบาลมีการ
กาหนดนโยบายใหม่ คือมหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
พื้นฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12 หน่วยกิต และมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา
ใหม่ด้วย
(6) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ชัดเจน เช่น
สภาวิชาการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่สกอ. กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรไว้จานวน 5 คน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของวิชาชีพ เป็นต้น
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2559)

เห็ น ชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสู ตรปรับปรุง

5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และ
ให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรตรวจสอบค าอธิบ ายรายวิ ช าและรหั ส วิ ช าให้ ถู ก ต้ อ งตรงกัน เช่ น ในหน้ า 15 รหั ส วิ ช า
3110301 วิชากฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ แต่ในหน้า 32 รหัสวิชา 3110301 เป็นวิชาการวิจัย
เพื่องานนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

๑๑

(2) ควรตรวจสอบจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด เช่น ในหน้า 1 ระบุว่าไม่น้อยกว่า 134
หน่วยกิต แต่ในการเปรียบเทียบมีจานวนไม่ตรงกัน
(3) ควรตรวจสอบจานวนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่ลดลง
ตามจ านวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า ในแต่ ล ะปี แต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เท่ า เดิ ม สม่ าเสมอทุ ก ปี ต ามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด สรร
งบประมาณให้มหาวิทยาลัย
(4) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง
(5) ในการสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร
ในส่วนของคาอธิบายรายวิชาให้แสดงรายละเอียดของหลักสูตรเดิมและระบุถึงการแก้ไขให้ชัดเจน
(6) ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เพราะตาแหน่งทางวิชาการเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชา
(7) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงสู่คณะและสาขาวิชา
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลนโยบายของรัฐบาล
เช่น การกาหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
พื้นฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12 หน่วยกิต และมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา
ใหม่ด้วย แต่เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หลักสูตรนี้จึงสามารถเสนอไปยัง สกอ. ได้โดยไม่ต้องปรับ
ตามนโยบายดังกล่าว
(8) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ชัดเจน เช่น
สภาวิชาการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่สกอ. กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรไว้จานวน 5 คน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของวิชาชีพ เป็นต้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

5.5 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจั ดการ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ในการสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร
เนื้อหาสาระในการเรียน ในหน้า 206 - 209 ข้อสังเกตคือหลักสูตรเดิมมีการเขียนสมบูรณ์กว่าหลักสูตรปรับปรุง
เนื้อหาสาระควรจะมีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น หน้า 209 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
(2) ควรตรวจสอบจานวนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่ลดลง
ตามจ านวนนิ สิ ตนั ก ศึ กษาที่ รั บ เข้า แต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้น เท่ าเดิ ม สม่ าเสมอทุ ก ปี ต ามที่ ก รมบั ญ ชีก ลางจัด สรรงบประมาณ
ให้มหาวิทยาลัย
(3) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง
(4) สาขาวิช าควรมีการส่ งเสริม ให้ อาจารย์จัดทาผลงานทางวิช าการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการ เพราะตาแหน่งทางวิชาการเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสาขาวิชา
(5) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรลงสู่คณะและสาขาวิชา
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักสู ตรของสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลนโยบายของรัฐบาล
เช่น การกาหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชา
พื้นฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12 หน่วยกิต และมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา
ใหม่ด้วย แต่เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หลักสูตรนี้จึงสามารถเสนอไปยัง สกอ. ได้โดยไม่ต้องปรับ
ตามนโยบายดังกล่าว
(6) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ชัดเจน เช่น
สภาวิชาการต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่สกอ. กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรไว้จานวน 5 คน รวมทั้งรายละเอียดของหลักสูตรในส่วนของวิชาชีพ เป็นต้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้ จั ด ส่ งผลงานทางวิช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2) อาจารย์เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
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(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภา
วิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 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
การพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น ดังนี้
(1) เอกสารประกอบการพิ จารณาในซองเอกสารลั บ ควรวางไว้ให้ ก รรมการได้พิ จารณาก่อนการ
ประชุม เนื่องจากการแจกเมื่อถึงวาระอาจทาให้มีเวลาไม่เพียงพอในการพิจารณาเอกสารอย่างครบถ้วน
(2) ควรแก้ไขข้อความในแบบฟอร์ม จากเดิม “ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่” แก้ไขเป็น “ตั้งแต่วันที่”
มติที่ประชุม (1) อนุ มัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิทยา วิสู ตรเรืองเดช ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559
(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เศรษฐวิทย์ แสงทิพย์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
5.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบั ติห น้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลั กสู ตรที่เปิ ดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสู ตรนั้น ซึ่งมีคุณ วุฒิ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษา การเปิ ด การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการมีมติ
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ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕๕9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
11/2559 ในวัน พฤหั สบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

