๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 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. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๒๐. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๒๑. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๖. 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
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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๒. นายพิสิฐ
๓. นายชยนยุช
๔. นางสาวกรกาญจน์
๕. นางสาววิลาวรรณ
๖. นางสาวกฤตยา

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

ทองคาสุก
วงศ์วัฒนากูล
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์พิ ษณุ บางเขียว เลขานุก าร แจ้ งต่ อที่ ประชุมให้ ทราบว่ า มี นิสิ ตสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาสื่อดิจิทัล MeThai Contest 2016 ณ มหาวิทยาลัย
ศรี ป ทุ ม วิ ท ยาเขตชลบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี เ ด่ น จึ ง ขออนุ ญ าตรายงานให้
สภามหาวิท ยาลั ย ได้รั บทราบ และขอเรี ยนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโ รจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลั ย
ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้ออกคาสั่งที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การออกคาสั่งฯ
ครั้งนี้มีผลบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สุ ริ นทร์ ใหม่ โดยมอบหมายให้ ดร.ถนอม อินทรกาเนิด ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย และผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ ดารงตาแหน่งอธิการบดี และในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินั้นได้มอบหมายให้
นายโชคชัย รัตนชัย ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี คาดว่าจะดาเนินการแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีปัญหา
ยืดเยื้อมายาวนานถึง 8 ปี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีปัญหายืดเยื้อมายาวนานถึง 2 ปี จึงถูกบังคับใช้ก่อน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาซึ่งเน้นความพร้อมบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากเดิมเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อตลาดแรงงาน และสร้าง
คุณสมบัติของบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ แต่ปัจจุบันนโยบายการจัดการศึกษาได้เน้น
ความพร้อมของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มากกว่าจะสนองตอบต่อตลาดแรงงาน ซึ่งการวิจัยพบว่าคนรุ่นใหม่เป็นคน
สร้างงานของตนเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมคุณสมบัติของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มากกว่าการเน้น
ตลาดแรงงาน เพราะบางตลาดแรงงานกาลังจะถูกยกเลิกไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การรายงานผลการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยรับนิสิต
จ านวน 2 ศู น ย์ คื อ (1) ศู น ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา รั บ สมั ค รนิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
4 ปี ภาคปกติ แผนรับตาม มคอ.2 จานวน 3,301 คน รับจริง จานวน 3,533 คน และหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

๓

แผนรับตาม มคอ.2 จานวน 1,230 คน รับจริง จานวน 1,057 คน (2) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี รับจริงจานวน
43 คน รวมจานวนรับตามแผนรับตาม มคอ.2 จานวน 4,531 คน รับจริง จานวน 4,633 คน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 การรายงานจานวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2559 ในวันที่
16 สิงหาคม 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิ การบดี แจ้ งต่ อที่ประชุ มให้ ทราบว่ า ก าหนดการรั บ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง ประจาปี 2559 ในระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม
2559 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีบัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี 2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รวมทั้งสิ้ น 3,866 คน จากบัณฑิตที่มีสิทธิเข้ารับ จานวน 4,510 คน
และมีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 รวม 3 วัน และขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.6 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลั ย
มีกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนเปิดภาคเรียน จานวน 30 ชั่วโมง และมีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตใหม่ ซึ่งผลการ
ทดสอบพบว่านิสิตใหม่ จานวน 3,067 คน มีระดับความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่า (Starter)
และระดับต้น (Elementary) มหาวิทยาลัยจึงต้องคิดกระบวนการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
16 มิถุนายน พ.ศ.2559
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562
(ฉบับปรับปรุง)
สรุปเรื่อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 –
2562 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 –
2562 และได้รั บ การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนินงานของมหาวิท ยาลั ย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 จากผลการดาเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลั ยได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ ดังนี้
(1) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ประชุ ม ทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(2) มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมภูริมาศ
บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
(3) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด การประชุ ม อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อนาเสนอร่างแผนกลยุทธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ
(4) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2559 ได้พิจารณาวาระการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) โดยที่ป ระชุ ม มีม ติ รั บ ทราบการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็จ เจ้ า พระยา
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และแก้ไขปรับปรุงตามการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
(5) มหาวิทยาลัยได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ”
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่ง จากผลการประชุ มดั ง กล่ า ว มหาวิ ทยาลั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ และประชาคม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแนวทางในการดาเนินงานใน พ.ศ.2559 -2560 และ
จัดทาเป็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และ
นาเข้าพิจารณาในที่ป ระชุมคณะผู้บ ริ หารมหาวิทยาลั ย รองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี ในวันพฤหัส บดีที่ 14
กรกฎาคม 2559 เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ไขก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) แผนกลยุทธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ.2558-2562 (ฉบั บ ปรั บปรุ ง ) นาเสนอต่อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
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การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) แผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวเป็นแผนกลยุทธ์ที่ปรับตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 และการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการปรับ
ให้ เ ข้ า กั บ การปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม ใหม่ จึ ง เห็ น สมควรให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
แล้วสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป หากมีการแก้ไขอาจกระทบต่อการ
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
(2) ควรเพิ่มเติมงบประมาณให้กับโครงการบ้านสมเด็จโพลเนื่องจากมีการเพิ่มเป้าหมายสูงขึ้น
(3) มหาวิทยาลัยควรเน้นการผลิตครูด้านดนตรีด้วย เนื่องจากครูดนตรีเป็นสาขาวิชาที่สร้างชื่อเสียง
ให้ แก่มหาวิทยาลั ย เป็ น อย่ างมาก และควรเน้นด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากในอนาคตจะมีการกาหนดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
มหาวิทยาลัยควรกาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เป็น มาตรฐานที่ยอมรับและเทียบเคียงได้ในระดับประเทศ และกาหนดเป็น
นโยบายเร่งรัดโดยตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นไปได้
(4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ดังนี้
(4.1) หน้า 31 ในแผนภูมิแกนตั้งควรเป็นจานวนหลักสูตรมากกว่าจานวนคน
(4.2) หน้า 58 ตัวชี้วัดที่ 7 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ควรกาหนดเป้าหมายที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสะท้อนขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย
(4.3) เอกสารแทรก หน่วยนับของตัวชี้วัดควรปรับแก้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น หน่วยนับเป็นจานวน
โครงการ / จานวนชิ้นงาน / จานวนคน เป็นต้น
(4.4) ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคา เช่น คาว่าศิลปวัฒธรรม เป็นต้น
(4.5) บทที่ 1 หลั ก การและเหตุ ผ ล ควรเรี ย บเรี ย งประโยคให้ ถู ก ต้ อ งและสื่ อ ความหมาย
ให้เข้าใจชัดเจน
(5) มหาวิทยาลัยอาจน าผลคะแนนของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงานก.พ.
(ภาค ก) มาใช้ในตัวชี้วัดได้ เพราะมีคะแนนเป็นลาดับในแต่ละรายวิชาจะสามารถนาคะแนนมาวิเคราะห์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
(1) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จัดทา (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยปรับแก้จากระเบียบกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2542 และ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารการเงินและทรัพย์สิ น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธ ที่
8 มิถุนายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบให้งานนิติการได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
(2) คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบบดี
ที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... แล้วได้มีการปรับแก้ให้ข้อบังคับฯดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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(3) ฝ่ายเลขานุการฯได้นา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่าย
เงิน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้แล้ ว พร้อมตารางเปรียบเทียบ
ระหว่างระเบียบกองทุนพั ฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2542 และ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2559
การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจ ารณาถึงเหตุผ ลและความจาเป็ นของการจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... แล้ว
ที่ประชุมเห็นสมควร อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุ น
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
5.3 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
(1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กาหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทาง
วิชาการที่ใช้ป ระกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด สาหรับตาแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
(2) ก.พ.อ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็น
วารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ
29 สิงหาคม 2556) สาหรับสาระสาคัญของประกาศดังกล่าว มีดังนี้
“ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา ใช้วารสารทาง
วิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ”
“ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
(2) มีก ารระบุ ส านั ก พิ ม พ์ห รื อ หน่ว ยงานที่ ตี พิ มพ์ วั ตถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่ มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความ
จากหน่วยงานภายนอก
(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกัน ในทุกบทความ
ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง”
“ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3
แล้ว ให้จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ”
“ข้อ 5 เพื่อให้ ว ารสารทางวิช าการตามข้อ 3 ได้มีก ารพัฒ นาขึ้นไปเป็นที่ย อมรับตามข้อ 2
จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ 3”
จากสาระสาคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการลงในวารสาร
ทางวิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และ
สภามหาวิทยาลัย พิจ ารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภ ายในไม่เกินวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)
(3) ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
และงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอรับข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ประสงค์จะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ.
ดังกล่าวข้างต้น
(4) การนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการนั้น จะดาเนินการเป็น
รอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่างๆ ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสาร
นั้น ๆ ยังไม่อยู่ ในฐานข้อมู ล ที่ ก.พ.อ. กาหนด แต่วารสารนั้น ๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จัดทาขึ้น และวารสารของสถาบันอื่น ๆ เป็นผู้จัดทา
(5) ในการนี้มีคณาจารย์จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยนาผลงาน
ทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการเผยแพร่ลงในวารสาร ซึ่งในขณะเผยแพร่ดังกล่าว วารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลวารสารตามที่ ก.พ.อ กาหนด จึงนาเสนอรายละเอียดวารสารเพื่อสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา “ยอมรับ
วารสาร” จานวน 4 ฉบับ คือ
1) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
2) วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
- ธันวาคม 2557
3) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
4) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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(6) สาระสาคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้
6.1) ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) กาหนดการเผยแพร่/จานวนฉบับแต่ละปี (ข้อ 2)
การระบุสานักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลายของคณะบรรณาธิการ พบว่า
วารสารฉบับดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน
6.2) ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการดาเนินการภายในของวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งอาจ
อนุมานได้ว่า เมื่อมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นคณะบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) แล้ ว
กิจกรรมในเชิงกระบวนการตรวจสอบย่อมเกิดขึ้นด้วย
6.3) ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้ นิพนธ์บทความ (ข้อ 7)
การนาเสนอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง
4 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้วมีมติยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม

ยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จานวน 4 ฉบับ คือ
(1) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
(2) วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2557
(3) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558
(4) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์จานวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์วรรณภร
ศิริพละ
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2) อาจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3) อาจารย์เอกชัย
พุหิรัญ
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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.
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
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(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั งจากการ
ดาเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
(4) มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
(1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์วรรณภร ศิริพละ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558
(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
(3) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เอกชัย พุหิรัญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม

(1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์วรรณภร ศิริพละ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558
(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทัง้ นี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
(3) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เอกชัย พุหิรัญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ทั้งนีต้ ั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558
5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร

สรุปเรื่อง
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจั ย และปฏิบัติหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” 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
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิช าเสนอขออนุ มัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสู ตร ในหั ว ข้ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 19 หลักสูตร

๑๐

(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา 19 สาขาวิชา
ดังกล่ าวข้างต้น ต่อสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งสภาวิช าการ มีมติให้ ความเห็น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสูตรดังกล่ าว และนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั้ง 19 หลักสูตรตามที่เสนอมา และมีการตั้งข้อสังเกตถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาว่า ไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านการศึกษา ขณะที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ มีอาจารย์ที่มคี ุณวุฒิด้านการศึกษา
มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรจานวน 19 หลักสูตร ดังนี้
(1) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
(2) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
(4) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(5) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(6) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(7) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(8) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
(9) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
(10) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(11) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(12) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
(13) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(14) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
(15) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(16) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
(17) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(18) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(19) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5.6 การขออนุมัติปิดหลักสูตร และไม่ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

สรุปเรื่อง
สกอ. กาหนดแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา
2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้มีการขออนุมัติปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน

๑๑

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งมิได้
เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ ในระบบทะเบียน และรอการปิด
หลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยแนวทางการดาเนินการสาหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้มีการกาหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 2 รอการปิดหลั กสูตร และขอให้สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่มนี้ จัดทา
เอกสารรายงานผลต่างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 ให้ ท าเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลั กสู ตรตามแนวทาง TQF ให้ จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้จัดทาในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัด กระทาได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักสูตรใน
กลุ่มนีไ้ ม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการประเมินระดับ
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น าเสนอขออนุมัติปิดหลั ก สู ตรและไม่ ขอรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาระดับ หลั กสู ตร ต่อที่ป ระชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ (คณะกรรมการวิช าการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ และนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การขออนุมัติปิดหลักสูตร และไม่ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าการจั ดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้วมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร และไม่ขอเข้ารับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี การศึกษา 2558 และมีข้อเสนอแนะว่า หากเปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อไปอาจ
เกิดปัญหาได้ เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษากาลั งดาเนินการกาหนดชื่อปริญญาใหม่ เช่น การรวมปริญญา
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจั ดการบั ณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิตเข้าด้ว ยกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาคราวที่ผ่านมามีการกาหนดชื่อปริญญาเฉพาะเทคโนโลยีบัณฑิต รวมทั้งมีการแยกประเภทของสาขาวิชา
ที่ต้องกาหนดให้เป็ นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เช่น สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมแยกเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาโลจิสติกส์แยกเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เป็นต้น
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ต ร และไม่ ข อเข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/๒๕๕9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี นาเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาหนดเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
(1) ระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเสริมอัตลักษณ์ด้านการสื่อสาร
รับผิดชอบโดยสถาบันภาษา และดาเนินการโดยรองอธิการบดีด้านการวิจัยและภาษา เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สาหรับการทางานและการสนทนาระดับนานาชาติ ซึ่งสอนโดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาประจาที่สถาบันภาษา โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Online) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านค่ายภาษาอังกฤษ และโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ต่างประเทศ โดยการส่งนิสิตนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเด่นไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 15 วัน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น
(2) ระดับคณะมีการจัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระดับคณะ
(3) ระดับหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป และในรายวิชาของหลักสูตรซึง่ มีไม่น้อยกว่า 3-4 รายวิชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

