๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 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.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๑๐. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๑. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๒. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
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. นายทนง

โชติสรยุทธ์

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๒. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๔. อาจารย์มนต์ฤดี

พงศ์พัฒนโยธิน
มากสุข
ทองคาสุก
วัชรประทีป

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

๒

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางมรกต
นางสาวทัศนีย์
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา

ภู่ทอง
รักรงค์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การลาประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากมีปัญหาด้าน
สุขภาพจึงได้ลาประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 กรณีศึกษาการเกิดข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยต่างๆ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิด
ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจานวนมาก ทั้งคดีฟ้องร้องภายในมหาวิทยาลัย และการฟ้องร้องที่ส่งเรื่องไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรมีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว จากกรณี
ตัว อย่ างของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุ ริน ทร์ ที่มีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นเวลานานถึง 7 ปี แต่ยัง
ไม่สามารถดาเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากมีการฟ้องร้องหลายกรณี แต่มหาวิทยาลัยก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในที่
ประชุม ก.พ.อ ได้มีการเสนอให้ตัดงบประมาณซึ่งอาจกระทบกับสิทธิของนักศึกษา จึงควรใช้วิธีการทางกฎหมาย
เป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่ง ก.พ.อ ได้คัดค้านว่าการดาเนินการทุกอย่างควรแล้วเสร็จภายในมหาวิทยาลัย และเรื่องที่มีการ
ร้องเรียนมากที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องคุณวุฒิ ของอาจารย์ การตรวจ
วิทยานิพนธ์ เนื่องจากอาจารย์ ไม่มีเวลาตรวจวิทยานิพนธ์ จึงควรมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา และควรมีการจัดอบรมให้เกิดความรักสถาบันเนื่องจากการมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะเป็นการทาลายชื่อเสียง
ของสถาบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง
ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
ดาเนิ นการสอบคัด เลื อ กบุ ค คลเข้าศึ กษาต่อระดั บ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจาปี 2559 เป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาผ่านการคัดเลือกและรอการรายงานตัว ประมาณ 3,500 คน รวมกับการรับนิสิต
นักศึกษาผ่านระบบแอดมิดชั่นที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผนรับที่ได้ตั้งไว้รวมจานวนประมาณ 4,000 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.4 นโยบายการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นโยบายการเปิดภาคเรียน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559 กาหนดเปิดภาคเรียนตามปกติ คือเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม
2559 และมหาวิทยาลัย ได้กาหนดตารางการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน
2559 โดยการเตรียมความรู้พื้นฐานในวิชาเอก เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และการเตรียมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นเวลา
2 สัปดาห์ รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.5 กาหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม

2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กาหนดการพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 ตรงกับวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 จึงขอเรียนให้กรรมการ
ได้รับทราบและเข้าร่วมเป็นเกียรติในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.6 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า นายวราวุธ สัมพันธมิตร
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 (ระดับชาติ) จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิท ยาลัยได้รับทราบ และ
ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลั ย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็น
เกียรติให้แก่นิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 การมอบอานาจให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินคดีปกครอง กรณีนายกฤษฎา สุขสาเนียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ศาลปกครองกลางได้มี
หมายแจ้งมายังสภามหาวิทยาลัยขอให้ส่งหลักฐานการมอบอานาจและมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย กรณีของ
การมีมติยกอุทธรณ์ของอาจารย์กฤษฎา สุขสาเนียง ศาลปกครองกลางได้ขอหลักฐานเพิ่มเติมคือหลักฐานการมอบ
อานาจ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในเอกสารมอบอานาจดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้มี
การพิจารณาและมีการลงมติในสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ จึงเป็ นเรื่อง
ย้อนหลัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ที่มีรายชื่อ แตกต่างจากชุดเดิมจะต้องลงนามในเอกสารมอบอานาจหรือไม่
เพราะการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการฟ้องสภามหาวิทยาลัยและต้องมีการมอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยหลักแล้ว
จะมอบอานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย
นายวรพงษ์ วรรณศิ ริ กล่ า วเพิ่ม เติ ม ว่ า เนื่ อ งจากเป็ น การฟ้ องสภามหาวิ ท ยาลั ย มิ ไ ด้ ฟ้ อ งเป็ น
รายบุ ค คล ดั ง นั้ น องค์ ป ระกอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย คื อ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจาก
สภามหาวิทยาลัยดาเนินกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุม มิได้ใช้ในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การลงนามมอบอานาจจึง
ต้องลงนามโดยสภามหาวิทยาลัยทุกคนจึงจะสมบูรณ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

1.8 การมอบ Wifi Card ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สานักคอมพิวเตอร์ได้
จัดทา Wifi card ระบุ Username และ Password ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ สาหรับการเข้าถึงระบบ
ข้อมูลเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
21 เมษายน พ.ศ.2559
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๙ มีมติแต่งตั้งให้นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ เป็นผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนาเสนอข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว
เพิ่มเติม และมหาวิทยาลั ยได้จั ดทาคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 และจัดทา
ข้อมูลประวัติของนายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ นาเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ ๒6 พฤษภาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ม อบหมายให้ ก องคลั ง จั ด ท ารายงานทางการเงิ น
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย และกองคลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาเอกสารรายงาน
การเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้ว มีข้อเสนอแนะให้แสดง
แผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน พร้ อมกับ การวิเคราะห์ ง บการเงินในการรายงานครบรอบปีอีก 6 เดือนข้างหน้า เพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลปัญหาและข้อจากัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันคือ การนาเงิน
จานวนมากไปฝากไว้โดยไม่มีการเคลื่อนไหว ทาให้ค่าความเสี่ยงของเงินสูง เนื่องจากรัฐบาลมีการค้าประกันบัญชี เพียง
2 ล้านบาท เช่น วงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย หากมีแผนวิเคราะห์กลยุทธ์
ทางการเงินจะพบว่า เกิดความเสี่ยงหากสะสมเงินไว้ไม่เพียงพอและจะเป็นปัญหาการดาเนินการในอนาคต ซึ่งกรรมการ
มีข้อเสนอแนะว่าควรนาเงินไปลงทุนในด้านอื่น เช่น ทองคา ที่ดิน เป็นต้น

๕

มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4.2 รายงานผลการสอบ O-NET และผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558
สรุปเรื่อง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 และระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2558 และผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2558 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
ที่ป ระชุ มได้ รั บ ฟัง ข้ อมู ล รายงานผลการสอบ O-NET และผลงานของนั ก เรี ย นโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรพัฒ นาคะแนนเฉลี่ ยของโรงเรียนให้ใกล้ เคียงกับคะแนนเฉลี่ ย ของโรงเรียนในระดับสั งกัด
อุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบแยกเป็นรายวิชาและองค์ประกอบย่อย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ แยกองค์ประกอบย่อยเป็น
การคูณ การหาร เป็นต้น
(2) วิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไปหลายคน
จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยครู รวมถึงศึกษาหาข้อมูลการดารงชีวิตและการดูแลของครอบครัว เพื่อนามาเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น
(3) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนย้อนหลัง 4 ปี เพื่อเป็นข้อมูลทิศทางการดาเนินงาน
และใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
(4) ควรมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภายในชั้นเรียน โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนใน
แต่ละระดับชั้นให้มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการสอบ O-NET และผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558
4.3 รายงานแผนการดาเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 30
กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กันยายน พ.ศ.2562 และตามมติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่
12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้กาหนดบรรทัดฐานในการนาเสนอแผนการดาเนินงานตาม
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง 3 เดือนหลังจากดารงตาแหน่ง และนาเสนอ
ความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดารงตาแหน่งครบ 1 ปี และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้นาเสนอแผนการดาเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานระยะ 4 ปี
ตามที่ได้เสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานแผนการดาเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการแล้ว มีการตั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบจานวนอาจารย์ในแผนการดาเนินงานให้ถูกต้องเพราะอาจจะขัดแย้งกับ
จ านวนอาจารย์ ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง และควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการเ พื่ อ ความคุ้ ม ค่ า ของทรั พ ยากร
โดยอาจารย์ 1 คน สามารถประจาได้ 2 หลักสูตร ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย
สามารถอนุ มัติได้ทัน ที ยกเว้น การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตร/ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรหรือเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างของหลักสูตร ต้องเสนอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย

๖

มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานแผนการดาเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
(1) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่
21 เมษายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. .... แล้วมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประเด็นข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
(1.1) การชดใช้ทุน ของผู้ ได้รับทุน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าควรกาหนดอัตราการชดใช้ทุนให้สู ง
เนื่องจากทุนดังกล่าวเป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัย แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกาหนดอัตราการชดใช้ทุนเองได้
แต่ก็ควรจะรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไว้
(1.2) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. .... ในข้อ 20,23 และ 25 มีความขัดแย้งกัน
(2) มหาวิทยาลัยได้นา (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุม
พิจารณาทบทวนแล้วได้มีมติ ดังนี้
(2.1) ปรั บแก้อัตราการชดใช้ทุนเป็น “ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลั ย
คืนทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับอีกจานวนหนึ่งเท่าของเงินทุนดังกล่าว”
(2.2) ปรั บ แก้ ความในข้อ 25 วรรคสอง “ผู้ รับทุ นจะต้องชดใช้เ งินทุ นพร้ อมเบี้ย ปรับ ตาม
ข้อ 20” เป็น “ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามข้อ 23”
(3) มหาวิทยาลัยได้นาแนวทางการแก้ไขตามมติที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี เสนอคณะกรรมการด้านกฏหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแก้ให้สมบูรณ์ คณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาแล้ว
มีมติปรับแก้ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ปรับแก้และตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี โดยแก้ไขถ้อยคาเพียงเล็กน้อย แต่มิได้แก้ไขในสาระสาคัญของ (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว ปรากฏตาม
ร่างที่แนบ
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า เนื่องจากข้อ 27 การกาหนดเงื่อนไข
การใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดของการใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัย มากเกินไป ทาให้เกิดความไม่ชัดเจน
ในหลายประเด็น เช่น จานวนเงินในการผ่อนชาระที่ยังไม่เหมาะสม และจานวนอัตราดอกเบี้ยสูงเกินอัตราที่ทางราชการ
กาหนด จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อ 27 โดยให้ตัดข้อความใน (1) – (3) และวรรคท้ายออก โดยให้เพิ่มข้อความ “เว้นแต่
คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น” ไว้แทน
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.
.... โดยให้แก้ไขและตัดข้อความ ดังนี้
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(1) แก้ไขและตัดข้อความในข้อ 27 ตอนท้ายของวรรคแรก “เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้รับ
ทุนมีความจาเป็นตามสมควรต้องผ่อนชาระให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้” แก้ไขเป็น “เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น”
(2) ตัดความในข้อ 27 (1) – (3)
(3) ตัดความในข้อ 27 วรรคท้าย
๕.2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ถอนวาระการประชุม
5.3 การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2557 – 2558
สรุปเรื่อง
(1) คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดี อันประกอบขึ้น
จากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างสิ่งดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ 1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม) 2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และ 3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด จึงได้เสนอให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และได้จัดทาเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่าน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ดังนี้
1) สมเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ์ (สมศั ก ดิ์ อุ ป สโม) เสนอให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติม ศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด เสนอให้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบ
(2) มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอผลการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) และนาเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งประวัติและ
ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2559 ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ผู้นาเสนอปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และนากลับมานาเสนอ
อีกครั้งหนึ่ง
(3) มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
ให้ มี ความสมบู ร ณ์ ครบถ้ว น แล้ ว น าเสนอต่ อที่ป ระชุ มสภาวิช าการในคราวประชุ มครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อวัน ที่ 16
พฤษภาคม 2559
(4) สภาวิชาการ ได้อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา
๒๒ (๓) “สภาวิชาการมีอานาจและหน้าที่พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙ (๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และจัดอันดับตามความเหมาะสม โดยให้กระทาเป็นการลับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อไปยัง
สภามหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มีมติ” พิจารณาการเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ดังกล่าวแล้ว มีมติให้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของบุคคล ผู้ส มควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จานวน 3 ท่าน เรียงตามลาดับ ดังนี้
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ล าดั บ ที่ 1 พระพรหมบั ณ ฑิ ต (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) เสนอให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ลาดับ ที่ 2 สมเด็จ พระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เสนอให้ ได้รับปริ ญญาปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ลาดับที่ 3 นายคมสันฐ หัวเมืองลาด เสนอให้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
(5) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตาม
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (4) อนุมัติใหปริญญาประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙ (3) ให้อธิการบดี
นารายชื่อพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียดของผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และ (๔) การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้กระทาเป็นการลับ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุมในครั้งที่มีมติ
(6) มหาวิทยาลัยขอนาเสนอผลการพิจารณาของสภาวิชาการในการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.2557 - 2558 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 26 พฤษภาคม 2559 เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เสนอให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(2) สมเด็ จ พระพุท ธชิน วงศ์ (สมศัก ดิ์ อุป สโม) เสนอให้ ไ ด้รั บปริ ญญาปรัช ญาดุ ษฎี บัณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด เสนอให้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียดของบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย คือ
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ราย คือ
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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(3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์

5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ธ นาธิป เผ่า พัน ธุ์ จัด ส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย โดยการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิ จารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และผลการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ธนาธิป เผ่าพันธุ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีข้อจากัดใน
การจั ดทาผลงานทางวิชาการ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
เนื่องจากมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการค่อนข้างน้อย
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ธนาธิป เผ่าพันธุ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ป ระจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตาม
สาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

๑๐

3.1) คณะครุศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
3.2) วิทยาลัยการดนตรี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และ (2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว
และน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรจานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

5.6 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี โดยดาเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕
การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ตัวบ่งชี้
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณามีความคิดเห็นหลากหลายดังนี้
(1) ข้อ มู ล ผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2557 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้าน
ต่างๆ เช่น องค์ประกอบที่มีผลการประเมินต่า ได้แก่ ด้านการวิจัย และด้านการผลิตบัณฑิต ควรปรับปรุงภาระงาน
ในการผลิตบัณฑิตของอาจารย์ที่มีมากเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอัตราภาวะการมีงานทาของนิสิตนักศึกษาลดลงจาก
การสารวจในปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก เป็นต้น
(2) ควรตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกันทั้งข้อมูลตัวเลขและตัวหนังสือ
(3) หลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีหลักสูตร
มากเกินไป ควรมีการยุบรวมหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันในการปรับปรุงหลักสูตรคราวต่อไป

๑๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/๒๕๕9
เลขานุการฯ แจ้ งก าหนดการประชุมสภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 6/2559 ในวั นพฤหั ส บดี ที่ 16
มิถุน ายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ผลการตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
การตรวจประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนของหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ช าเทคนิ คการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการคือ มหาวิทยาลัยผ่าน
การประเมินในทุกตัวชี้วัด และได้รับความชื่นชมจากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึง่ จะได้นาผลการประเมินอย่างเป็นทางการ
มานาเรียนให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผลการประเมิน
การจั ด การศึกษา ณ ศู น ย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ของโครงการจัดตั้ง ศูน ย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มีข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และมหาวิทยาลัยกาลังหาแนวทางเพื่อ นาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

