๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
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กรรมการ
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ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์อภิญญา

หนูมี

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๒. อาจารย์รัชนก
๓. นายพิสิฐ
๔. นางสาววรรณดี

พุทธลา
ปัญญาสุพัฒน์
วงศ์วัฒนากูล
อัศวศิลปกุล

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
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๕.
๖.

นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่สานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย ง ให้ แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และขอเรี ย น เชิ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ ดร.ปัทมา
วั ฒ นพานิ ช ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และคณะนั ก แสดง ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจากองค์ ก ร CIOFF
แห่งประเทศไทย ให้ เป็น ตัวแทนจากประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมในงาน CIOFF KOREA 2016 WONJO
DYNAMIC FESTIVAL ในระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2559 ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตร
ที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โ รจน์ ผลพั น ธิ น ประธาน แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยร่วมกับสภามหาวิทยาลัยกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา เนื่องจาก
ปัจจุบันมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และมีเรื่องร้องเรียนผ่านสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึง่ อาจเกิดจากความเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร ทาให้มหาวิทยาลัย ทุกแห่งต้องกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวและต้องจัดทาหลักสูตรที่มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรสองภาษา
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่ภ ายใต้รัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2559”
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการแห่ งประเทศไทย (ทปสท.) ได้จัดให้มีการสัม มนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลของมหาวิทยาลัยและการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ซึ่งขณะนี้
สกอ. ได้ส่งข้อมูลไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปปรับข้อมูล ลงตามแบบฟอร์ม ใหม่ที่กาหนด และให้ส่งคืนภายใน
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ครั้งใหม่นี้ให้ ถือว่าสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.4 การมอบนโยบายของนายกรัฐ มนตรีเพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 วันพุธที่ 14 ธัน วาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โ รจน์ ผลพั น ธิ น ประธาน แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า ในวั น พุ ธ ที่
14 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย
ให้กับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดโดยเฉพาะการกาหนดเป้าหมายให้สัมพันธ์กับงบประมาณในปัจจุบันคือ งบประมาณ
แบบบู รณาการ ซึ่งหมายถึงการที่มหาวิทยาลัย ร่วมจัดโครงการให้ไปสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยงบประมาณของ
โครงการดังกล่าวจะขึ้นกับหน่วยงานที่สัมพันธ์กัน แล้ว จึงโอนกลับมาให้มหาวิทยาลัยโดยรวมเข้าเป็นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ งานวิจัย งบบูรณาการที่ยังไม่ได้รวมงบวิจัย จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ซึง่ งบวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แล้วจึงจะพิจารณาอีกครั้ง โดยจะถูกตัด
งบประมาณให้ ใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา และให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการบริหารจัดการโครงการเอง ซึ่งมหาวิทยาลั ย
สามารถหักงบบริหารจัดการออกได้ร้อยละ 20 แล้วจึงเกลี่ยเป็นงบประมาณให้ผู้วิจัยต่อไป นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี
ได้ เน้ น การพั ฒ นาทางการศึ ก ษาตั้ ง แต่ อ ยู่ ในท้ อ งแม่ จ นถึ ง ผู้ สู ง วั ย โดยหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาต้ อ งพิ จ ารณา
การจั ด การศึ ก ษาที่ ส นั บ สนุ น นโยบายดั งกล่ า ว รวมถึ ง จุ ด เน้ น ด้ านวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายสาขาจึงควรนามา
เป็ น ประโยชน์ ในการสร้ างหรื อ พั ฒ นาโครงการหรื อ งานวิ จั ย มารองรับ ในแนวคิ ด ดั งกล่ า ว เพื่ อ ให้ ส ามารถขอรั บ
งบประมาณเพิ่มเติมได้ เนื่องจากในอนาคตงบประมาณจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ งบประมาณหลักที่เป็นเงินเดือน
ค่าตอบแทน และงบประมาณระหว่างปี ที่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมโครงการไว้ล่วงหน้า
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้หน่วยงานใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ ทราบว่า มหาวิทยาลั ย
ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สาหรับกรรมการที่ไปศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน จะได้รับของขวัญปีใหม่เป็นภาพหมู่ขนาดใหญ่ และสาหรับ
กรรมการที่ไม่ได้ไปศึกษาดูงานดังกล่าว จะได้รับของขวัญปีใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.6 ก าหนดการจั ด งานวั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์
(ช่วง บุ น นาค) วัน พฤหั สบดี ที่ 19 มกราคม 2560 ณ ลานอนุส าวรี ย์สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
กาหนดการจั ด งานวัน คล้ ายวั น ถึ งแก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่ว ง บุ น นาค) ระหว่างวัน ที่
18 – 19 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับ
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขออนุ ญ าตเลื่ อ นการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ไปเป็ น วั น พฤหั ส บดี ที่
26 มกราคม 2560 โดยการจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ประจาปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้เน้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันในเชิง

๔

วิช าการ ในส่ ว นกิ จ กรรมบั น เทิงจะเป็ น การขับ ร้องบทเพลงเพื่ อราลึ กถึงพระมหากรุณ าธิคุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 กาหนดการพิธี ถวายปริญ ญาดุษฎีบั ณ ฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุ ทธชิน วงศ์ (สมศักดิ์
อุปสโม) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงกาหนดการพิธีถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี
มติที่ประชุม

รับทราบ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทน

1.8 ก าหนดการจั ด ประชุ ม งานทบทวนนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (Retreat) ประจ าปี
2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า อธิ ก ารบดี แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบถึ งก าหนดการ
จั ด การประชุ ม งานทบทวนนโยบายของสภามหาวิท ยาลั ย (Retreat) ประจ าปี 2560 ระหว่า งวัน ที่ 24 – 26
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา โดยในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1 และการประชุมงานทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ซึง่ มีการนาเสนอผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบปี 2559 ของผู้บริหาร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ รวมถึงมีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิท ยาลั ย โดยคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย และในวั น อาทิ ต ย์ ที่
26 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการรับฟังบรรยายจากวิทยากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ยบวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 11/2559 เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เลขานุการฯ นาเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไขในหน้า 7 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 25 แก้ไขข้อความ
จาก “การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ง ” เป็น “การแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ง”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประกอบการธุ ร กิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การประกอบการธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๕

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยนาเสนอ
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จากการนาเสนอต่อสภาวิชาการดังกล่าว ที่ประชุม
มีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณา โดยได้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่
16 มิถุน ายน 2559 จากการน าเสนอต่อสภามหาวิท ยาลั ย ที่ป ระชุ มสภามหาวิท ยาลั ยมีม ติรับ ทราบ และให้ น า
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข แล้วเข้าสู่การพิจารณาจากสภาวิชาการอีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ดาเนิน การปรับแก้ไขหลักสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และได้นาเสนอสภาวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง นั บ เป็ น การเสนอต่ อ สภาวิ ช าการเป็ น ครั้ ง ที่ 2 ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2559 เมื่ อ วั น ที่
3 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้ นาเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ตรวจสอบการปรับ แก้ไขเป็ น ที่เรี ย บร้ อยแล้ ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) การกาหนดให้นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้สองกลุ่มคือเน้นภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ
ควรมีการวางแผนการเรียนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เวลาเรียนไม่ทับซ้อนกัน
(2) ควรแก้ ไขรายละเอี ย ดในเล่ ม หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ชื่ อ รายวิ ช าการประกอบธุ ร กิ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Business) เนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนของรายวิชาไม่ใช่การประกอบธุรกิ จอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็น
การประกอบธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการ
ประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง เป็นต้น
(3) ควรตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
(4) ควรตรวจสอบการระบุประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
สรุปเรื่อง
เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
และกรรมการประจาคณะ ส านั ก และสถาบัน มหาวิทยาลั ยฯจึงได้ทาคาสั่ ง สภามหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา โดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
รวมทั้งจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และ
สถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอานาจตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก
และสถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดทาคาสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังมีรายละเอียดเป็นคาสั่งแนบท้าย
วาระดังนี้

๖

1) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
2) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3746/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (สานักงานอธิการบดี)
3) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3842/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 (สานักกิจการนิสิตนักศึกษา)
มติที่ประชุม รับทราบ คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข)
4.2 สรุปสาระสาคัญ จากการศึ กษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในส่วนที่ดูแลและกากับการดาเนินงาน
ของสถาบันขงจื้อ มบส. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนให้เดินทางไปศึกษา
ดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. ในระหว่างวันที่ 22 - 26
พฤศจิกายน 2559 โดยฝ่ายวิชาการ มบส. ได้สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิช าการดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงนาข้อมูลสาระสาคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
และ มบส. เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบสรุ ป สาระส าคั ญ จากการศึ ก ษาดู ง านและประชุ ม หารื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส.แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรมี การท างานวิจั ย ร่ว มกั น ระหว่างสถาบั น ขงจื้อ และมหาวิท ยาลั ย ที่ ส ะท้ อนถึ งผลสั ม ฤทธิ์
ในการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการทราบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนภาษาจีน ปีละประมาณหนึ่งแสนคน แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่า ซึ่งเป็น
ปัญหาของการเรียนรู้ รวมถึงการอบรมครูผู้สอนภาษาจีน นั้นเป็นเพียงการอบรมให้ผู้สอนใช้ ภาษาจีนดีขึ้น แต่ไม่ได้
อบรมวิธีการสอน ซึ่ง อาจเป็น สาเหตุที่ควรทบทวนและทางานวิจัย ในการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในประเทศไทยให้ ดีขึ้น เพื่ อ ให้ มีวิธีก ารจั ด อบรมครูผู้ ส อนอย่างถูกต้อ งด้วย รวมถึงการเสนอแนะต่อ มหาวิทยาลั ย
ครุศาสตร์เทียนจินในการทาวิจัยเพื่อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ผลทั่วโลก เช่น การใช้ศาสตร์ทางด้าน
สมองเป็นที่มาของพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ Working memory ที่ทาให้การเรียนรู้ด้านภาษาได้ผลดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินและสถาบันขงจื้อ
(2) ผลงานวิจัยที่นิสิตโครงการเรียนร่วมมีการจัดทาเป็นภาษาจีนทั้งหมดและเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัย
ครุ ศ าสตร์ เที ย นจิ น นั้ น ควรมี ก ารจั ด ท าเอกสารส าเนางานวิ จั ย เป็ น ภาษาไทยรวบรวมไว้ ที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
(3) ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห ลั ก สู ต รภาษาจี น มากที่ สุ ด และ
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน จึงควรไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
(4) ปัจจุบันมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนสอนภาษาจีนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
นาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
บูรณาการ
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มติที่ประชุม รั บ ทราบ สาระส าคั ญ จากการศึ ก ษาดู งานและประชุ ม หารื อ ทางวิ ช าการระหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย
ครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.3 การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาหรับผู้รับ
ทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2
สรุปเรื่อง
มบส. โดยการประสานงานของสถาบันขงจื้อได้ทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ครุศาสตร์เทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ในลักษณะ 2 + 1
(เรียนปริญญาโท 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี
ณ คณะครุศาสตร์ มบส.) โดยการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 72 คน จาแนกเป็น
3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560 จานวน 25 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 จานวน 25 คน
รุ่นที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562 จานวน 22 คน
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้แก่นักศึกษาในโครงการนี้
จาเป็นต้องแจ้งขออนุญาตจากคุรุสภา เพื่อให้รับรองการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เพื่อการขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ครูห ลั งจากส าเร็จ การศึกษา ซึ่งขณะนี้ นักศึ กษารุ่น ที่ 1 ที่กาลั งเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์ มบส. ได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว สาหรับนักศึกษา
รุ่นที่ 2 นั้น มบส.ได้แจ้งไปยังคุรุสภาเพื่อขอการรับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณ ฑิตวิช าชีพ ครู ซึ่งจะจัด การเรีย นการสอนหลัก สูตรดัง กล่าวสาหรับ นัก ศึก ษารุ่น ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 ตาม
รายละเอีย ดในหนัง สือ มบส.ที่ ศธ 0564.01/5282 ลว. 14 ธัน วาคม 2558 บัดนี้คุรุสภาได้รับรองการจัด
การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2
แล้ว รายละเอียดในหนังสือคุรุสภา ที่ ศธ5101.2/2909 ลว. 10 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้นา
ข้อมูล การรับ รองการจั ดการเรีย นการสอนในหลั กสู ตรประกาศนีย บัตรบัณ ฑิ ตวิช าชี พครู ที่ มบส.จะจัดการเรีย น
การสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ การรับรองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาหรับผู้รับ
ทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2
4.4 การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้นาเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมา
อย่างต่อเนื่อง และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น และมีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลก
โดยมหาวิทยาลัยได้นาเสนอการปรับแผนกลยุทธ์ และการดาเนินการ Reprofiling การบริหารจัดการในทุกด้านของ
มบส. ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุง
Reprofiling บางประการ อาทิการระบุความโดดเด่นในการผลิตให้มีความชัดเจน ได้แก่ (1) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2) ด้านอุตสาหกรรมบริการ (3) ด้านดนตรี ภาษา และวัฒนธรรม (4) ด้านผลิตครูและบุคลากรการศึกษา (5) ด้าน
ศาสตร์พื้นฐานสาคัญฯ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
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- จัดทา “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” เป็น “เอกสารเฉพาะกิจ” มอบให้คณะและ
สาขาวิชา ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสาคัญประกอบด้วย
(1) การระบุประเด็นความโดดเด่น
(2) คาแนะนาของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
(3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การหลอมรวมหลักสูตร
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงตามปกติ
แนวทางที่ 3 การรอการปรับปรุงหรือปรับปรุงระยะยาว เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ครบรอบ
ของการปรับปรุง
(4) ทบทวนแนวทางการเปิด - ปิดหลักสูตร
(5) กาหนดประเด็นหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรในการนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
- การสรุปข้อมูลจานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
- การกาหนดกลุ่มหลักสูตรตาม Reprofiling ของมหาวิทยาลัย
เนื่ องจากมีห ลั กสู ตรที่ อยู่ ในกระบวนการพิ จารณาของมหาวิทยาลั ยจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องจัด
การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ซึ่งเป็นการประชุมที่ผนวกอยู่ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อการ Retreat ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560) โดยการประชุมดังกล่าวมีหลักสูตรที่เข้ารับ
การพิจารณาประมาณ 52 หลักสูตร จึงมีความจาเป็นต้องแบ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 กุล่ม เพื่อให้
พิจารณาได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับเวลา
ที่ประชุมรับทราบการปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ดังนี้
(1) การน าเสนอหลั ก สู ต รใหม่ ค วรมีก ารจัด ท าเอกสารระบุ เหตุ ผ ลและความจาเป็ น ของการเปิ ด
หลักสูตรใหม่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยหลักการเหตุผล และความจาเป็นของการจัดทาหลักสูตรใหม่ ความพร้อม
ของศักยภาพอาจารย์ สถานที่และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทย าลัยก่อนการ
จัดทาเล่มหลักสูตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในหลักการว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว
(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา โดยหลักแล้วจะไม่มีการเปิด การเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี เพราะการจัดการการศึกษาหมายถึงผู้ที่จะเข้าไปดารงตาแหน่งผู้บริหาร
(3) ในหน้า 43 มีหลักสูตรที่รอปิดจานวน 5 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอาจขัดกับนโยบายของ
ประเทศและความต้ องการของตลาดแรงงานในปั จ จุบั น เช่น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ดการ
สารสนเทศ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม และ
หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบั ณ ฑิต ซึ่งทั้ง 3 หลั กสู ตรนี้ยังเป็นที่ต้องการและมีความส าคัญ กับการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน และในหน้า 47 การปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 - 2562 เป็นภาพองค์รวม ยังไม่ระบุชัดเจนว่าเป็น
หลักสูตรใด ซึ่งหากมหาวิทยาลัยทราบจุดอ่อน และหลักสูตรดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการอยู่ ควรนามาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนมากกว่าการปิดหลักสูตร
(4) ควรปรับแก้ที่มาของแนวปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงจากพลวัตของโลกเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
บริบทต่างๆของโลก และการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
(5) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของ มบส. เน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน แต่ในหน้า 39 มี 5 ด้าน
ด้านที่ 5 ศาสตร์พื้นฐานสาคัญ และ/หรือเป็นความต้องการของผู้เรียนและสังคม ด้านดั งกล่าวจะทาให้จุดเน้นและ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกิดความไม่ชัดเจน

๙

(6) เห็น ด้วยกับการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ในปีการศึกษา 2562 จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ใน
ความนิยมของสังคมไทยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเนื้อหาของหลักสูตรคล้ายกับ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แต่ยังไม่ มีสภาวิชาชีพมาควบคุม ทาให้เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างหลากหลายและตอบสนองตลาดแรงงานมากกว่า โดยมหาวิทยาลัยต้องมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาล
เพราะต้องมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ถู ก ควบคุ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณ สุ ข พ.ศ.2535
โดยควบคุมการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ครอบคลุมการกาหนด
คุณสมบัติ ขั้นตอนการดาเนินการที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ และรายวิชาที่ สามารถเปิดสอนได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด
- หลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ย ควรด าเนิ น การอย่ างรอบคอบ เนื่ อ งจากมี
สภาวิชาชีพควบคุมจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถขอคาแนะนาและปรึกษาผู้ชานาญในหลักสูตร
แต่ละด้านโดยเฉพาะ เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้ชานาญการเรื่อง
หลักสูตร และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งอยู่ในกรรมการสภาวิชาชีพพยาบาลด้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ ก่อนที่ จ ะดาเนิ น การพัฒ นาหลั กสู ตร มหาวิทยาลั ยต้องจัดหาอาจารย์ ที่มีคุณ สมบัติครบตาม
หลักเกณฑ์ จานวนอย่างน้อย 5 คน เพื่อจัดทาหลักสูตร เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
และอาจารย์ท่านหนึ่งต้องมีคุณสมบัติของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ตามที่สภาวิชาชีพกาหนด โดยต้องปฏิบัติงานและ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และต้องมีเครือข่ายวิทยาลัยการพยาบาลหรือสถานพยาบาลรับรองเป็นพี่เลี้ยงให้ โดยมี
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย จึงจะดาเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อไป มหาวิทยาลัย จึงควรจัดทาแผนการทางาน
ระบุขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(7) ควรพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชา
อาชีวอนามัยรองรับอยู่แล้ว จะทาให้การลงทุนน้อยกว่าและตอบสนองความต้องการประเทศได้มากกว่า มหาวิทยาลัย
จึงควรพิจารณาถึงงบประมาณและความเหมาะสมด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญ นิสิตนักศึกษา
พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตนักศึกษา และดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการฯได้มีการแก้ไขเนื้อหาและสาระสาคัญจนได้ร่าง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559 และคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559 โดยมีมติให้แก้ไขและทาตารางเปรียบเทียบ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ

๑๐

ได้ พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะ และน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) เนื่ องจากระเบี ย บฯ ว่าด้วยธรรมนู ญ นิสิตนักศึกษา เป็นระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลั ย
จึงควรผ่านคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
(2) ควรตรวจสอบลาดับศักดิ์ของการออกกฎหมาย เนื่องจากการออกระเบียบดังกล่าวต้องอาศัย
อานาจจากข้อบังคับซึ่งเป็นกฎหมายหลัก
(3) ระเบี ย บดั ง กล่ า วมี ร ายละเอี ย ดจ านวนมาก ท าให้ เกิ ด ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น เนื่ อ งจากมี ทั้ ง
สภา องค์การ และสโมสร จึงควรมีการกาหนดหน้าที่แยกออกจากกันให้ชัดเจนและปรับปรุงให้เกิดการบริหารจัดการ
อย่ างคล่ อ งตั ว และปฏิ บั ติ ได้ จ ริ ง และควรก าหนดเพี ย งหลั ก เกณฑ์ บทบาท สิ ท ธิ หน้ าที่ และจุด มุ่ งหมายเท่ านั้ น
นอกเหนื อ จากนี้ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงได้ โดยในบางกรณี ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ส่วนเรื่องเงินให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
(4) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ สภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอานาจให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสามารถออกระเบียบหรือประกาศเป็นกรณีๆไปได้ ยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
(5) มหาวิท ยาลั ย ควรมี ก ารวางโครงสร้ างทิ ศ ทางบทบาทหน้ าที่ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ เหมาะสม
เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(6) เพื่อป้องกันกรณีที่อาจมีปัญหาเรื่องการใช้เงินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ควรให้นิสิตนักศึกษา
เป็นเพียงผู้นาเสนอโครงการ และให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นผู้จัดโครงการและรับผิดชอบการใช้เงินทั้งหมด และ
เนื่องจากในประกาศกระทรวงมีเพียงกองพัฒนานักศึกษา ไม่มีสานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การใช้เงิน จึงควรจัดทาเป็นข้อบังคับ
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา
พ.ศ.2559 โดยให้นาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง)
ระเบียบฯ ดังกล่าวและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 วั นพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติ
รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้นายวรพงษ์ วรรณศิริ ดาเนินการนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนนามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯฉบับดังกล่าวและได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯได้ให้
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ข้อเสนอแนะ และนาเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่
15 ธันวาคม 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสั งกัดมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ - จ่ายเงิน บารุ ง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกันจัดทา(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ -จ่ายเงินบารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ยในคราวประชุม ครั้งที่
5/2559 วัน พุ ธที่ 7 ธัน วาคม 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบี ยบฯฉบับ ดังกล่ าว โดยได้แก้ ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหั สบดีที่
15 ธันวาคม 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณามีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้
(1) ในส่วนของเงินบารุงการศึกษา อธิการบดีมีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์และการเก็บเงินบารุง
การศึกษา โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต แบ่งเป็นระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทาให้ค่าเล่าเรียนเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่น การปรับจานวนค่าเล่าเรียนจาก
ระดับปฐมวัยเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และปรับอีกครั้งเมื่อเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จนถึงระดับ
มัธ ยมศึกษาตามล าดับ เนื่ องจากระดับ การเรียนรู้แตกต่างกัน อาจต้องใช้อาจารย์พิเศษหรือครูผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ
เพราะฉะนั้นการกาหนดไว้เฉพาะเจาะจงจะทาให้ไม่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน
(2) ลั กษณะของการจั ดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแตกต่างจากมหาวิทยาลั ย สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นโดยประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งอธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ ล งนาม โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัย เพราะการจัดการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรีเป็นอานาจของมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณา
ในเงื่อนไขต่างๆได้ เช่น โรงเรียนประถมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว หากโรงเรียนมีการเก็บเงินสูงขึ้น เงินส่วนที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต้องคืนให้กับผู้ปกครอง เช่น ค่าเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบ เป็นต้น รายละเอียด
ดังกล่าวไม่จาเป็น ต้องจัดทาเป็นระเบียบ เนื่องจากโรงเรียนสามารถจัดทาประกาศโดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
(3) เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษามีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเพื่อให้โรงเรียนสาธิต
บริหารงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว จึงไม่ควรกาหนดไว้เฉพาะเจาะจงมากเกินไป เช่น ค่า สร้างเสริมประสบการณ์
การจัดห้องเรียนไม่ควรกาหนดเพียงวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเท่านั้น
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(4) เนื่องจากระบบของโรงเรียนสาธิตแตกต่างจากมหาวิทยาลัย ระบบการเงินจะแบ่งเงินเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เรียกว่าเงินบารุงการศึกษา กลุ่มที่ 2 เรียกว่า เงินค่ากิจกรรม ทั้งสองกลุ่มแยกจากกัน เงินค่ากิจกรรมโรงเรียน
สาธิตสามารถบริหารจัดการเองได้ แต่เงินบารุงการศึกษาต้องส่งให้มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนสาธิตเท่านั้นที่มีสิทธิใช้เงิน
ดังกล่าวและไม่สามารถโอนไปใช้ในส่วนอื่นของมหาวิทยาลัยได้
(5) ในระเบียบดังกล่ าวมีการระบุว่านักเรียนที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาในภาคเรียนใดต้องชาระเงิน
ซึ่งไม่สามารถกาหนดเช่นนั้นได้ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีการคงสภาพของนักเรียนเหมือนมหาวิทยาลัย นักเรียนมีสิทธิ
ในการย้ายโรงเรียนได้ตามเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดไว้
(6) กรณี ที่มีการกาหนดให้ มหาวิทยาลั ยต้องจ่ายเงินบารุงการศึกษาเป็นค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้จ่ายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ควรปรับให้โรงเรียนเป็นผู้กาหนดอัตราการจ่ายโดยขึ้นอยู่กับ
รายรับของโรงเรียน เช่น ครูภาษาจีน ครูภาษาอังกฤษ ครูชาวต่ างชาติ หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มติที่ประชุม รับ ทราบ (ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาว่าด้ว ยการรับ -จ่ายเงิน บารุง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
โดยให้ น าเรื่องเข้าที่ป ระชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ
ดังกล่าวและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.4 ขออนุ มัติ แต่ งตั้ งให้ ข้า ราชการฯดารงต าแหน่งสูงขึ้น (ตาแหน่ งหัวหน้า สานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และ (ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ของนางศศิภา สุวรรณวาล
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 มีมติรับทราบ การกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นของ
นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากาหนดตาแหน่งของหัวหน้าสานักงานคณบดี
ให้เทียบเท่าผู้อานวยการกอง สานักงานอธิการบดีก่อนแล้วจึงนากลับมาเสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดส่วนราชการและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะเทียบเท่ ากอง ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม
2559
นางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดคณะวิทยาการจัดการ และ
นางศศิภา สุวรรณวาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอเข้ารับ
การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จาเป็น และสมรรถนะทางบริห าร
(ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) เพื่อไปดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้าสานักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามลาดับ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น และสมรรถนะทางบริห าร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนน
ผลการประเมินฯ รวมกันเกินร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 มีมติเห็ นชอบและให้ นาเรื่อง
ผลการประเมินฯเพื่อกาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี ภักดีสุวรรณ์ และมติ
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อวั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2559 ซึ่ งมี ม ติ เห็ น ชอบและให้ น าเรื่อ งผลการประเมิ น ฯ
เพื่อกาหนดตาแหน่ งหั วหน้ าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนางศศิภ า สุวรรณวาล เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559
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การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ก ารตั้ งข้ อ สั งเกตและแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า ควรก าหนดระดั บ เกณฑ์
การประเมินให้ชัดเจนครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
และ 3) ด้านสมรรถนะ ทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ หรือสมรรถนะบริหาร เป็นต้น
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ก ารก าหนดต าแหน่ งให้ สู งขึ้ น (ต าแหน่ งหั ว หน้ าส านั ก งานคณบดี คณะวิ ท ยาการจั ด การ)
ของนางอัชรี ภักดีสุ วรรณ และ (ตาแหน่ งหั วหน้าส านั กงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของนางศศิภา
สุวรรณวาล
5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559)
5.7 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้นาเข้า ที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยสภาวิชาการมีมติ
รับทราบ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะร่วมกันทบทวนหลักสูตร เพื่อให้มี
ความโดดเด่น ก่อนนาหลักสูตรดังกล่าวกลับเข้ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
11/2559 เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) ได้ ผ่ านการวิพากษ์ หลั กสู ตร และผ่ านการกลั่ นกรองเรี ยบร้อยแล้ ว โดยได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละ
รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 9/๒๕๕9 เมื่ อ วัน ที่
27 กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่
3 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิช าการมีม ติเห็ น ชอบ และให้ แ ก้ไขรายละเอีย ดตามข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม
และนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
การพิจารณา
(1) สภามหาวิทยาลั ย ได้มีการอภิป รายถึงการนาหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ตไปสั งกัดในคณะตาม
ศาสตร์หลัก โดยกรรมการเห็นว่าหลักการของการสร้างคณะและสร้างหลักสูตรนั้น ต้องพิจารณาจากความรับผิดชอบ
และความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะ โดยเฉพาะการผลิตครูต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอน การนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และโนโลยีจึงไม่เหมาะสม และหากใช้เกณฑ์ดังกล่าวควรใช้กับทุกหลักสูตร
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตควรเน้นความเป็นครู ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายเน้นความเป็นเลิศทางการผลิตครูเช่นกัน
การตีความว่าศาสตร์หลักคือการศึกษา จึง ควรสังกัดในคณะครุศาสตร์ แต่สามารถส่งไปเรียนในคณะตามสาขาวิชาได้
หมายความว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาด้านภาษาให้นิสิตไปเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
และระบุว่าผู้สอนในรายวิชาภาษา คือ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในส่วนที่กรรมการตั้งข้อสังเกต ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรข้ามคณะ แต่เนื่องจากเกิดข้อจากัดตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลั กสู ตรห้ าปี) ระบุว่าการสอนต้องถูกสอนโดย
อาจารย์ประจาศาสตร์หลัก เช่น วิชาเคมี ศาสตร์หลักอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหากคณะอื่น เช่น คณะครุศาสตร์จะ
จัดการเรียนการสอนวิชาที่มีศาสตร์หลักจะต้องสอนโดยอาจารย์ที่จบปริญญาเอกในสาขานั้น หรืออาจารย์ที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิช านั้ น ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง จึงมีข้อสรุปที่ว่า
ต้องคิดในเชิงของการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริหารบุคคล จึงเคลื่อนไปทั้งหลักสูตรและคณาจารย์เพื่อให้หลักสูตร
สามารถดาเนิน การต่อไปได้ คืออาจารย์ศาสตร์ห ลักจะสอนเฉพาะวิชาที่เป็นศาสตร์ หลัก แต่วิชาชีพครูสอนโดยคณะ
ครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการทางานโดยความร่วมมือกัน และมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยภายใต้ข้อจากัด ได้แก่
- เงื่อนไขของคุรุสภาที่กาหนดกลุ่มวิชาเอก 80 หน่วยกิต ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คืออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ อาจารย์ต้องสังกัดคณะตามศาสตร์หลัก หากเป็นอาจารย์ที่สังกัด
คณะครุศาสตร์ ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขานั้นๆ ที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์
- ในระบบของการจัดการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากมีปริญญามากกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมมีปริญญาทาง
วิ ช าการ ปั จ จุ บั น มี ป ริ ญ ญาทางวิ ช าชี พ รวมถึ ง ปริ ญ ญาวิ ช าการบวกวิ ช าชี พ เช่ น ปริ ญ ญาการจั ด การบั ณ ฑิ ต
บริหารธุรกิจ ดังนั้นในปริญญาที่ระบุไว้อาจจะจัดการศึกษาโดยคณะหนึ่งคณะใดก็ได้ ไม่จาเป็นว่าต้องสังกัดคณะนั้น
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตนั้นจะจัดการเรียนการสอนที่คณะใดก็ได้ แต่วิชาชีพครูต้องสอนโดยอาจารย์สังกัดคณะ
ครุศาสตร์
- การจัดการศึกษาในกรณีที่การบริหารงานภายในยังมีเสถียรภาพไม่เพียงพอ ต้องมีการจัดการให้ลง
ตัวโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น อาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ ที่ ส าเร็ จ การศึกษาเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้ น เมื่อ ย้ายอาจารย์ไปสั งกั ดคณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แล้ว จึงต้องนาหลักสู ตรตามมาสั งกัดด้วย เพื่อให้อาจารย์มีห ลักสูตรรับผิ ดชอบเหมือนเดิมตามหลั กการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

๑๕

ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดเป็นการบริหารจัดการแบบความร่วมมือ คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดาเนินการ
สอนเช่นเดิม กลุ่มวิชาชีพครูต้องสอนโดยคณะครุศาสตร์เท่านั้น และกลุ่มวิชาเอกต้องสอนโดยอาจารย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(2) มหาวิทยาลัยควรกาหนดวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อให้ ชัดเจน เนื่องจากปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลั ยมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ อุดมศึกษาพร้อมกับการสอบคัดเลื อก
แอดมิชชั่น ซึ่งควรแจ้งให้ผู้สมัครและผู้ปกครองทราบล่วงหน้าถึงการจากัดสิทธิดังกล่าว
(3) ควรตรวจสอบการตั้ งชื่ อหลั ก สู ต รให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ภาษาไทย เช่ น “สาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์” อาจแก้ไขเป็น “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์” เป็นต้น
มติที่ประชุม

ถอนวาระ
5.8 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
การศึ ก ษา การเปิ ด การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
สาขาวิ ช าเสนอขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต ร ในหั ว ข้ อ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)
2) หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ (หลั ก สู ตรใหม่
พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ
มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รดั งกล่ าว และน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ งหลั ก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร คือ
1) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี)

๑๖

2) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การ (หลั กสู ต รใหม่
พ.ศ. 2556)
5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้ จัด ส่ งผลงานทางวิช าการเพื่ อ ขอก าหนดตาแหน่ งทางวิช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์วรุณ รัตน์ คนซื่อ สาขาวิชาการจั ดการสารสนเทศ โดยการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภา
มหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัย
เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ งทางวิช าการ เพื่อพิ จ ารณาผลการประเมิน ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ และนาเสนอสภาวิช าการรับทราบ
มหาวิท ยาลัย นาผลการดาเนิน การดัง กล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจ ารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
12/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 1 ราย คือ
1) อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาถึง คุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ป ระชุม คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
มติที่ประชุม อนุ มัติ แต่งตั้งอาจารย์ว รุณ รัตน์ คนซื่อ ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2560 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

