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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบพระคุ ณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพงานสวดพระอภิ ธ รรมและงานฌาปนกิ จ มารดา รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอขอบพระคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทีร่ ่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมและ
งานฌาปนกิจมารดาในระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้นาเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมทาบุญ
เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ขออนุญาตให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระ
เพื่อทราบ วาระที่ 4.1 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา ขออนุ ญาตแจ้งต่ อที่ ประชุมให้ ทราบว่า ขออนุ ญ าตให้
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ยเข้าร่วมการประชุม ในระเบียบวาระเพื่อทราบวาระที่ 4.1 การรายงานผล
การดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 2 โครงการ ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับ การวางแผนการใช้ ส ถานที่ แ ละการดาเนิ น งานตามนโยบายที่ ส าคั ญ ของมหาวิท ยาลั ย ในอนาคต หลั งจากนั้ น
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยจะกลับไปปฏิบัติภารกิจตามปกติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ และรองศาสตราจารย์
ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่เป็น ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการตอบข้อซักถามจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอย่างไม่เป็นทางการ ประจาปีการศึกษา 2559
ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 5 องค์ประกอบ คือ 4.26 คะแนน อยู่ในระดับดี และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ได้ชื่นชมมายังสภามหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งคือ การดูแลเอาใจใส่และสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างดีเยี่ยม ขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ ที่นี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อง รั บ รองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2560
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ ป ระชุม พิ จารณารายงานการประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 9/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาโครงการต่างๆ ดังนี้
1) สานั กศิลปะและวัฒ นธรรม ได้จัดทาโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุง
อาคารเชิ ดชู เกี ย รติ 150 ปี ศรีสุ ริ ย วงศ์ ได้รับ อนุ มั ติ งบประมาณแผ่ น ดิน ปี 2557 จานวน 19,587,515 บาท
จากเงิ น งบ บ.กศ. คงคลั ง ปี 2557 จ านวน 12,000,000 บาท และ งบ บ.กศ. คงคลั ง ปี 2559 จ านวน
11,119,332 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บั วทอง นาเสนอที่ป ระชุมว่า อาคารห้ องประชุม ส านักศิล ปะและ
วัฒนธรรม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ มาเปิด
อาคาร เมื่ อ ปี พ.ศ. 2532 และได้ รั บ รางวั ล อนุ รัก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมดี เด่ น จากสมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรี
ศึกษา และปรับปรุงอาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ปี 2557 จานวน
19,587,515 บาท งบ บ.กศ. คงคลั ง ปี 2557 จานวน 12,000,000 บาท และ งบ บ.กศ. คงคลั ง ปี 2559
จ านวน 11,119,332 บาท รวมเป็ น เงิน จานวน 42,706,847 บาท เมื่ อด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ อาคารหลั งนี้ จ ะ
ประกอบไปด้ว ยแหล่ งเรีย นรู้ จ านวน 11 ห้ อง ซึ่งเล่ าเรื่องราวก่อนจะเป็ นกรุงธนบุรี จนถึงวิถีชีวิตต่างๆ ของชาว
กรุงธนบุรี ชั้น 2 มีห้องเกียรติประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร
เมื่ อ ได้ รั บ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติงบประมาณ โดยมีการจัดทาโครงการและสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
- จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ พี่พาน้องชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โดยความร่วมมือกับสานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา ให้นักศึกษารุ่นพี่มาอบรมความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ และนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด หมุนเวียนมา
เยี่ยมชมในช่วงกิจกรรมรับน้องจนครบทุกสาขาวิชา
- จัดกิจกรรมทอดน่องล่องเรือ เชื่อมโยงไปสู่แหล่งเรียนรู้จริงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ โดยเปิดให้ทั้ง
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาให้เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย
- จัดโครงการความร่วมมือกับสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นการจัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้ โดยเปิดให้บุคลากรที่อบรมภาษาอังกฤษเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้
- จัดกิจกรรมให้กับผู้นานิสิตนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา นายกสโมสรนิสิ ต
นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน

๔

- ใช้ เป็ น สถานที่ ในการประกวดสุ น ทรพจน์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยที่ ส มาคมศิ ษ ย์ เก่ า บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาในพระบรมราชูป ถัมภ์เป็น ศูนย์กลางในการจัดประกวดในกลุ่มภูมิภ าคกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกไป
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจานวนกว่า 20 สถาบัน
เข้าร่วมประกวด
- ใช้เป็นสถานที่ในการต้อนรับและการประชุมคณะบุคคลจากสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย
- ใช้เป็นสถานที่ในการรองรับกิจกรรมบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่ น
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาสารสนเทศ เป็นต้น
- ใช้เป็นสถานที่ในการรองรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลั ย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
องค์ประกอบที่สานักศิลปะและวัฒนธรรมรับผิดชอบ ได้ผลการประเมิน 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
แผนการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ จะแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และโรงละคร โดยเน้นการจัดทาหลักสูตร
ธนบุรีศึกษาเพื่อบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ ร่วมมือกับสานักกิจการนิสิตนักศึกษาและสาขาวิชา ให้นักศึกษาที่กาลัง
จะสาเร็จการศึกษาได้เข้าชมศึกษาความรู้จากแหล่ งเรียนรู้ โดยจะมีการวัดความรู้ความเป็นไทยและความรู้ที่มีต่อ
วัฒนธรรมธนบุรี นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ยังสนับสนุ นการเรียนรู้จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดตาราง
การเยี่ยมชมให้ความรู้กับบุคลากรภายในและนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก ทั้งสถานศึกษาและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในส่วนของโรงละครได้ร่วมมือกับวิทยาลัย
การดนตรีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดตารางการแสดง อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง จัดเสวนาประกอบการแสดงและนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อบริการวิชาการ รวมทั้งได้วางแผนในการ
เปิดบริการเช่าพื้นที่โรงละครแก่หน่วยงานภายนอกโดยเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการแสดงในรูปแบบต่างๆ และสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมหารายได้ เช่น การจัดคอนเสิร์ต การแสดงพื้นบ้าน การแสดง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ
คงเหลือจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งเป็น
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.
2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,766,998 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร นาเสนอที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลั กษณ์ ที่โดดเด่น ของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี การดาเนินงานในรอบปี 2560 แบ่งเป็ น
3 ส่วน ส่วนแรกคือการดาเนินงานในปี 2560 ส่วนที่สองคือการสรุปผลรางวัลผลงานเกียรติยศที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ในปี 2560 และส่วนที่สามแนวทางการดาเนินงานในปี 2561
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 1
เรื่ องการผลิตบั ณ ฑิตตามอัตลั กษณ์ ที่โดดเด่นของมหาวิท ยาลั ย 4 ด้าน ด้านที่ 1 การผลิ ตบัณ ฑิ ตครู ในสาขาวิช า
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ด้านที่ 2 ด้ านการดนตรี ในสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ด้านที่ 3
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้านที่ 4 อุตสาหกรรมบริการ ในสาขาวิช าการบัญ ชี ธุรกิจบัน เทิง การท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยดาเนินการผลักดันอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น โดยมีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ
เชี่ยวชาญประจากลุ่มเป็นผู้ให้คาแนะนาในแต่ละศาสตร์วิชา มหาวิทยาลัยดาเนินการขับเคลื่อนในการผลิตบัณฑิตที่มี
อัตลั กษณ์ ในรูป แบบของสาขาวิช า คณะกรรมการมาจากสาขาวิช าในหลั กสู ตรความเป็ น เลิ ศ 13 หลั กสู ต ร และ
สาขาวิช าที่เกี่ย วข้อง มุ่งเน้ น เผยแพร่ ความเป็ น เลิ ศให้ แก่ชุม ชนทั่ ว ไปในท้อ งถิ่น ได้ รับ ทราบ โดยความร่ว มมือของ
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3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักคอมพิวเตอร์ และสานักประชาสัมพันธ์ และ
สารสนเทศดาเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ให้สู่สาธารณชน
ในรอบปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ดาเนิน สรุปเป็น 9 ประเด็น ดังนี้
(1) การดาเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
(2) การดาเนินงานจ้างนักวิชาการชาวไทยเฉพาะด้าน
(3) การดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
(4) การดาเนินงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ชุมชน
(5) การด าเนิ น งานในบทบาทหน้ าที่ ด้ านการส่ งเสริม ความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ แบ่ งเป็ น 2
รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่ง สนับสนุนงบประมาณให้กับสาขาวิชาในการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศให้กับ นักศึกษา ซึ่ง
ในปี 2560 ได้สนับสนุน งบประมาณให้กับสาขาวิชาในโครงการเพื่อเสริมความเป็นเลิศ ด้านการพัฒ นาทักษะ
ความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา รูปแบบที่สอง สนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ
(6) งบประมาณดาเนินงานประจาปี 2560 ได้รับอนุมัติจานวน 5,955,666 บาท ดาเนินการ
ไปเพียง 2,333,957 บาท คงเหลือ 3,261,768 บาท เนื่องจากจ้างผู้เชี่ยวชาญไม่ครบตามจานวนที่วางแผนไว้
เพราะมีนักวิชาการชาวต่างประเทศร่วมกับสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
(7) ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลยุทธ์
ที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1 ประมวลผลการ
สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ในเป้าหมายปี 2560 ตั้งเป้าหมายไว้ จานวน 9 โพล มีการดาเนินงานเผยแพร่
ทั้งสิ้น 13 โพล ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนผลงานการบริการวิชาการผ่านเว็บไซต์ ตั้งเป้าไว้จานวน 300
เรื่อง มีการดาเนินงานเผยแพร่บทความทางวิชาการ จานวน 303 เรื่อง จาแนกเป็น ด้านการผลิตครู ด้านวิทยาศาสตร์
และด้านดนตรี ซึง่ มีการเผยแพร่บทความทางวิชาการน้อยแต่มีการนาเสนองานสร้างสรรค์ด้วย ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานการ
แสดงละครเวที การแสดงดนตรี และการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดเป้าหมายไว้ 2 ชุดการแสดง ผลการ
ดาเนินงานมีการนาเสนอผลงานแสดง จานวน 47 ชุดการแสดง
(8) สรุปรางวัลของนักศึกษาและคณาจารย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมจานวน 77
รางวั ล เป็ น รางวั ล จากนั ก ศึ ก ษาด้ า นดนตรี จ านวนมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และด้ า น
อุตสาหกรรมบริการ ส่วนรางวัลจากคณาจารย์มาจากการนาเสนอวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด
รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
(9) แนวทางการดาเนินงานในปี 2561 จากคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒินอกเหนือจากข้อมูล
เชิงปริมาณแล้ว ควรเน้นการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น ได้แก่ การเลือกบทความทางวิชาการที่โดดเด่นมาเผยแพร่อีก
ครั้ง รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกระดับชาติและนานาชาติ และเน้นการให้บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและหน่วยงานภายนอก อีกทั้งการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศหน่วยงานในระดับสาขาวิชา
โดยเฉพาะในหลักสูตรความเป็นเลิศให้มากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลการรายงานผลการดาเนินโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัย แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรจั ดทาแผนในการพั ฒ นาเป็นหลั กสูตรการละครโดยใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่ งผลิ ตและ
ประชาสัมพันธ์
2) ควรดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ป้องกันการขีดเขียนของนักศึกษา
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3) ควรจั ดท าแผนในการจัด หารายได้ เพื่ อสามารถนารายได้ มาสนับ สนุน การเรียนการสอนและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ
ทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทางาน
4) ควรมี เป้ าหมายหลั ก ของการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ยในกระบวนการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเลือกด้านของความเป็นเลิศที่พิสูจน์ได้ว่ามีความเชี่ยวชาญ
5) ควรดาเนิ น การเป็ น โครงการระยะยาว เพื่ อให้ การดาเนินงานบรรลุ เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีจุดเน้นคือการผลิตบัณฑิตที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านตามที่กล่าวมา ให้มีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพสูง
6) ควรน ารางวัลที่มหาวิทยาลัย ได้รับมาวิเคราะห์ว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ห รือไม่
เพื่อสามารถกาหนดเป้าหมายและดาเนินการได้อย่างตรงจุด
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และปรับปรุงอาคารเชิดชูเกียรติ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
2. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
4.2 งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
สรุปเรื่อง
สถาบั น ธรรมาภิ บ าลมหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภายในสถาบั น คลั งสมองของชาติ มู ล นิ ธิ ส่ งเสริ ม
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้กาหนดจัดสัมมนา (ซีรี่ย์) “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
ส าหรั บ นายกสภามหาวิทยาลั ย กรรมการสภามหาวิทยาลั ย เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย อธิการบดี ประธานสภา
คณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการทาหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเสริมสมรรถนะการทางานให้กับสภามหาวิทยาลัยภายใต้กลไกที่มีโครงสร้างเชิงระบบ และ
เป็นเวทีสร้างเครือข่ายสภามหาวิทยาลัยและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good practice) ระหว่างกัน และเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยให้สาเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้
ฝ่ายเลขานุการได้นารายละเอียดข้อมูลและกาหนดการงานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”
โดยสถาบั น คลั งสมองของชาติ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ งานสัมมนา “ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง
1. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2558-2562
เพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ระยะ 5 ปี โดยในแผนกลยุทธ์ที่ 6 การบริการจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก
ธรรมาภิ บ าล ด้านที่ 6 การบริ ห ารความต่ อเนื่ อ งเพื่ อการจัด ตั้งหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น พั น ธกิจของมหาวิท ยาลั ย นั้ น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาโครงการจัดตั้งหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ 3 ศูนย์ภาษา และ
หน่วยงานที่ 4 หน่วยงานบริหารรายได้/ผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
2. อธิการบดีอาศัยอานาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
9 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 และมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลมหาวิท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนงานภายใน กองคลัง สานักงานอธิการบดี ดังนี้
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กองคลัง ประกอบด้วย 5 งาน
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- งานบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ งด าเนิ น การจั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน กองคลัง สานักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ.2560
3. อธิการบดีอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกั บมติที่ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันพฤหั สบดี ที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แบ่งส่วน
งานภายใน สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดังนี้
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกอบด้วย 4 งาน และ 1 ศูนย์
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานฝึกอบรม
- งานบริการทางวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- ศูนย์ภาษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ งด าเนิ น การจั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ.2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สกอ. โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาลังพิจารณาการยื่นขอจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ โดยการจัดทาเป็นกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวง โดยอาศัยแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนาเสนอเข้าที่ประชุม ก.พ.อ. ในคราวประชุมเดือนกันยายนที่
ผ่านมา จึ งเปิ ดโอกาสให้ มหาวิทยาลัย กลุ่ มใหม่ หรือบางมหาวิทยาลั ย ที่ มีเพียง ๑ คณะ สามารถเสนอยื่นขอจัดตั้ง
หน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ สกอ.
มติที่ประชุม 1. รั บ ทราบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา เรื่อ ง การแบ่ งส่ ว นงานภายใน
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. รั บ ทราบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา เรื่อ ง การแบ่ งส่ ว นงานภายใน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
4.4 รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งลงโทษปลดนางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สั งกั ดคณะครุศาสตร์ ออกจากราชการ ตามค าสั่ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่ 3789/2559 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และต่อมานางสุภาเพ็ญ
เตชะเพิ่มผล ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่มหาวิทยาลัย ยังมิได้รายงานการลงโทษทาง
วินัยดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
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ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผลให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร)
ไม่สามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อแจ้งให้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร)
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้และเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
(ก.อ.ร) สามารถดาเนิ น การในส่ วนที่เกี่ย วข้องต่อไปได้ งานวินัยและนิ ติการ กองบริห ารงานบุ คคล จึงนารายงาน
การลงโทษทางวินั ย นางสุภ าเพ็ญ เตชะเพิ่มผล เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม ครั้งที่
10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม
เตชะเพิ่มผล

รับทราบรายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีนางสุภาเพ็ญ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การเลือกผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปเรื่อง
เนื่องด้วยผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวัน ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิท ยาลั ยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการสานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2815/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม
พ.ศ.2560 ภายใต้สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน
พ.ศ.2560
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการสรรหา
ตามขั้ น ตอนและพิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ายชื่ อ ไม่ เกิ น 3 รายชื่ อ เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย เมื่ อ วั น ที่
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ นาเข้าสู่การ
พิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่ 19 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียงตามลาดับตัวอักษร
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
นับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา เป็นผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

๙

5.2 การเลือกผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สรุปเรื่อง
เนื่องด้วยผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2816/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ภายใต้
สาระสาคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบัน พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560
คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การสรรหา
ตามขั้ น ตอนและพิ จ ารณากลั่ น กรองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ายชื่ อ ไม่ เกิ น 3 รายชื่ อ เสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย เมื่ อ วั น ที่
2 ตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ นาเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานัก ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เรียงตามลาดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประสงค์
ผ่องภิรมย์
2. อาจารย์พรรณา
พูนพิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
เนื่องจากผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองฯ ลาดับที่สามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
ได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้า รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย จึงทาให้เหลือรายชื่อผู้ที่
ได้รับการพิจารณากลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนาเข้าสู่ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อพิ จารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เรียงตามลาดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประสงค์
ผ่องภิรมย์
2. อาจารย์พรรณา
พูนพิน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง 2 คน และมี การพิ จารณาโดยการลงคะแนนลั บจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย และนั บคะแนนโดยเปิ ดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์พรรณา พูน พิ น ได้รับเลื อกให้ ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ งอาจารย์ พ รรณา พู น พิ น เป็ น ผู้ อ านวยการส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
5.3 (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและ
การดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
งานวินัยและนิติการได้ดาเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้ว ยการบริห ารและการด าเนิ น งานของส านัก วิเทศสั มพั น ธ์และเครือข่ายอาเซีย น (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามมติ
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560
และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพุธที่ 4
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ตุลาคม พ.ศ.2560 พิจารณาปรับ แก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ฝ่ ายเลขานุ ก ารด าเนิ น การน า (ร่าง) ข้อ บั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ ว ย
การบริ ห ารและการด าเนิ น งานของส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... น าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงาน
ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5.4 การเลือกผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สรุปเรื่อง
เนื่องด้วยผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2814/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ภายใต้ ส าระส าคั ญ ในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ าด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา
ผู้อานวยการสถาบั น พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสานั กวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน
พ.ศ.2560
คณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการส านักวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้ดาเนินการสรรหา
ตามขั้น ตอนและพิจารณากลั่น กรองเพื่อให้ ได้รายชื่อไม่เกิน 3 รายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
พ.ศ.2560 และได้ ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อ น าเข้ าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน เรียงตามลาดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ ดร.คณกร
สว่างเจริญ
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
อนึ่ง ผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองฯ ลาดับที่ หนึ่งคือ อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ได้แสดงความ
ประสงค์ขอไม่ เข้าน าเสนอวิสัย ทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นเพียงการสละสิทธิ์ในการเข้านาเสนอวิสั ยทัศน์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้กาหนดตัดสิทธิ์บุคคลที่ไม่เข้านาเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย ไว้ ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ส านั ก วิเทศสั มพั น ธ์และเครื อ ข่ายอาเซี ย น ประกาศ ณ วัน ที่ 4 กัน ยายน พ.ศ.2560 ดังนั้ น อาจารย์ ดร.คณกร
สว่างเจริ ญ จึ งยั งคงมี สิ ท ธิ์ได้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 10/2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับ
คะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติ รั ต นศั ก ดิ์ ได้ รั บ เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
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มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ เป็นผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560
5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับ ที่..) พ.ศ. .... โดยจัดทาเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และนาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ.2560 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้ไม่อาจดาเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่
ได้ตามร่างข้อบังคับฯ ที่กาลังพิจารณาอยู่ ประกอบกับ ข้อบังคับฉบับเดิม คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 มิได้กาหนดเรื่องการรักษาการในตาแหน่งภายหลังจากครบวาระไว้ เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย สามารถทาหน้ าที่ได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย จึงเห็ นสมควร
ให้ แก้ไขเพิ่มเติมและจัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ฝ่ ายเลขานุ ก ารดาเนิ น การนา (ร่าง) ข้ อบั งคับ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ ว ย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
การพิจารณา
เนื่องด้วยเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติจากที่ประชุม
ให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่น สวัส ดิ์ ยังคงอยู่ในที่ประชุมได้ในฐานะผู้ให้ข้อมูล โดยไม่มีสิ ทธิให้ข้อคิดเห็นใดๆ
จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรปรับแก้ไขในข้อ 3 ดังนี้
- ตัดข้อความ “และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน” ออก เนื่องจากเป็นการเพิ่มความ ไม่ใช่การแทนความ
- แก้ไขข้อความจาก “ก่อนวาระ” เป็น “ก่อนครบวาระ”
- แก้ไขข้อความจาก “จะเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” เป็น “เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน”
2) ควรปรับแก้ไขในข้อ 4 ดังนี้
- แก้ไขข้อความจาก “ความในวรรคสี่และห้าของข้อ 7” เป็น “ความในวรรคสามและสี่ของข้อ 7”
มติที่ประชุม อนุ มั ติ (ร่ าง) ข้อ บั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้ ว ยองค์ ป ระกอบ จ านวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และให้แก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
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5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้ จัด ส่ งผลงานทางวิช าการเพื่ อ ขอก าหนดตาแหน่ งทางวิช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา
2) อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3) อาจารย์นิตยา
มณีวงศ์
สาขาวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4) อาจารย์ภาวิณี
บุนนาค
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
5) อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 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(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ มหาวิทยาลั ยเป็ น ผู้ มี อานาจแต่ งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุ ณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 5 ราย ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
2) อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560
3) อาจารย์นิตยา
มณีวงศ์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
4) อาจารย์ภาวิณี
บุนนาค
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาประวัติศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
5) อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล นาเสนอที่ประชุมถึงรายละเอียดข้อมูลการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ดังนี้
- สรุ ป จ านวนอาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 111 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 16 คน รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 24.48 ของจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
- ข้อมูลการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ในปี 2560 มีอาจารย์เสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวน 55 คน จ าแนกเป็ น ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 48 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 5 คน และ
ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน โดยได้รับแต่งตั้งรวม 33 คน จาแนกเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน รองศาสตราจารย์
4 คน และอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขผลงาน รวมจานวน 17 คน จาแนกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน
รองศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ 2 คน นอกจากนี้ มีอาจารย์ที่สอบสอนแล้ว และกาลังจัดทาผลงานทาง
วิ ช าการเพื่ อ เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ จ านวน 42 คน จ าแนกเป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ 37 คน
รองศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ 3 คน และจานวนอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
และแก้ไขหลังการตรวจสอบ รวมจานวน 17 คน
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
8 รายการ ดังนี้
1) การจัดทาโครงการพี่เลี้ยงในการทาผลงานทางวิชาการ
2) การสนับสนุนทุนในการจัดทาผลงานทางวิชาการในแต่ละระดับ
3) การสนับสนุนทุนในการทาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา
4) การสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ในกรณีที่อาจารย์จะไปนาเสนอในที่ประชุม
ระดับนานาชาติ
5) การจัดเวทีนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิ จัยในรูปของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
6) การสนับสนุนการจัดทาวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ 1 วารสารที่อยู่ในฐาน TCI แล้ว คือ วารสารครุศาสตร์สารซึ่งกาลังพัฒนาสู่ฐาน ACI ระดับอาเซียน วารสารก้าวทันโลก
และวารสารสารสนเทศ และกลุ่มที่ 2 วารสารที่กาลังพัฒนาเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI
7) คณะและวิทยาลัยที่ดูแลอาจารย์โดยตรงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางวิชาการ เช่น การจัด
อบรม การทาข้อตกลง การทาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
8) การจั ด ท าข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งได้กาหนดให้การจัดทาผลงานทางวิชาการทุกประเภท
สามารถคิดเป็นภาระงานได้
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาถึงคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ป ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ทั้ง 5 ราย ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามที่เสนอมา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรแยกข้อมูลอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและกระบวนการแก้ ไขออก
จากกันเพื่อความชัดเจน
2) ควรมี น โยบายผลั กดัน อาจารย์ที่ มีตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ให้ ดาเนิ นการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ให้มากขึ้น
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3) ควรตรวจสอบข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้อง และควรกาหนดเป้าหมายจานวนอาจารย์ที่ต้องเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน
4) ควรนาเสนอรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เป็นตัวเลขที่บอกถึงความตั้งใจ
และความกระตือรือร้นของอาจารย์
มติที่ประชุม 1. อนุ มั ติ แ ต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.ปั ท มา วัฒ นพานิ ช ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
นาฏยศิลป์ศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นิตยา มณีวงศ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
4. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ภาวิณี บุนนาค ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5. อาจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
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
การศึกษา การเปิ ดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิ ทยาลั ย” และ (7)
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลั ยนาเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง หลั ก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ

๑๕

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2554

5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) และสาขาวิ ช า
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม

ถอนวาระการประชุม
5.9 ขอจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย

สรุปเรื่อง
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอจัดตั้งเป็นภาควิชาเพื่อให้สามารถ
ด าเนิ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามเกณ ฑ์ ที่
สภาวิชาชีพกาหนด ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถาบันที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนี ยบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กาหนดว่า “สถาบันจะต้องมีหน่วยงานรับผิ ดชอบอย่างน้อยระดับเทียบเท่าภาควิชาใน
มหาวิทยาลัย” และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานราชการภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 มีมติเห็นชอบ การขอจัดตั้ง
ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี
คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ที่สภาวิชาชีพกาหนด ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับ รองสถาบัน ที่จัดการศึกษาระดับปริญ ญาหรือประกาศนียบัตรเที ยบเท่ า
ปริญ ญา สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กาหนดว่า “สถาบัน
จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างน้อยระดับเทียบเท่าภาควิชาในมหาวิทยาลัย ” และตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 แล้วมีมติอนุมัติ
จัด ตั้ งภาควิช าการแพทย์ แผนไทย ตามที่ เสนอและมีข้อเสนอแนะให้ มหาวิทยาลั ย พิ จารณาจัดตั้งภาควิช าเทคนิ ค
การแพทย์ประกอบด้วย
มติที่ประชุม

อนุมัติจัดตั้งภาควิชาการแพทย์แผนไทย

๑๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งกาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

