๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
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 ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๘. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๙. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๐. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๓. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
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เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ
๓. นายวรพงษ์

จูฑา
อภิบุณโยภาส
วรรณศิริ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์เนตร
๒. นางสาววรรณดี
๓. นายพิสิฐ
๔. นางสาววิลาวรรณ

โพธิ์เขียว
อัศวศิลปกุล
วงศ์วัฒนากูล
ดวงลิวงษ์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
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ผู้บันทึกการประชุม

๒

๕.
๖.
๗.

นางสาวกฤตยา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเตรี ย มงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์ มา ขออนุ ญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า กาหนดการพิ ธี
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2560 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างวันที่ 4 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี
ก าหนดการพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รฯ ระหว่ า งวั น ที่ 8 - 9 มี น าคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกนิ ทั ศ น์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
จานวน 5,682 คน และวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 1,182 คน รวมทั้งหมด 6,864 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ษ ณุ บางเขี ย ว ขออนุ ญ าตแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า มี อ าจารย์ ข อง
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพั นธิน นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให้ เกียรติม อบประกาศนีย บัตรแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ลันธนา
เลิศสถิตธนกร อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ได้รับรางวัล Excellent
Paper Award การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on
Innovation Research in Science, Technology and Management (ICIRSTM-1 7 ) ณ U-Tower, Nation
University Singapore (NUS) (มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 11/๒๕60 เมื่ อ วั น พฤหั สบดี ท่ี
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เลขานุการฯ นาเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 11/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

๓

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่ าด้วย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิ ก ารบดี ประกอบการประเมิ น ผลงานและรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทารายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.25 60
น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2560 วั นพฤหั สบดี ที่ 21 ธั นวาคม
พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรปรับแก้การใช้คาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น คาว่า “Good Practice” หมายความว่า
แนวปฏิบัติที่ดี แก้ไขเป็น “Best Practice” หมายความว่า แบบปฏิบัติที่ดี และคาว่า “ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน” แก้ไข
เป็น “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”
2) เนื่องจากเป็นการดาเนินการเก็บข้อมูลโดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
การหาค่าเฉลี่ยต้องใช้ค่าเฉลี่ยประชากร (  ) แทนการใช้ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ( X ) และควรปรับแก้สูตรหา Standard
deviation (S.D.) ให้ถูกต้อง
3) ในข้อมูลพื้นฐาน ควรเพิ่มเติมร้อยละของจานวนนักศึกษา จานวนคณาจารย์ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญ ญาเอก และร้อยละของจานวนคณาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อ ให้
สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้อย่างชัดเจน
4) ค่ า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น ต่ า งๆ ควรมี ร ายละเอี ย ดเปรี ย บเที ย บอย่ า งน้ อ ย 2 ปี เพื่ อ ให้ เห็ น
ความก้ าวหน้า ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยในเชิง ประชาสัมพั นธ์มหาวิท ยาลัยได้ เช่น ผลการประเมิ นอธิก ารบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี อาจารย์ และนักศึกษา เป็นต้น
5) ตรวจสอบความถูกต้องในหน้า 63 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มสาธิตด้วยกัน มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายไว้คือลาดับที่
12 แต่ผลการดาเนินการอยู่ในลาดับที่ 17 ค่าคือ “สูงกว่าเป้าหมาย” ควรปรับแก้เป็น “ต่ากว่าเป้าหมาย”
6) ในประเด็ น เรื่อ งผลงานของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมี จ านวนต่ ากว่ าเป้ า หมาย
เนื่องจากนักศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่จัดทาวิทยานิพนธ์แผน ข. จานวนมาก มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดทาวิทยานิพนธ์แผน ก. ให้มากขึ้น หรือทาวิทยานิพนธ์แผน ข. โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งหลักสูตรสามารถกาหนด
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เกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คืออยู่ในฐาน TCI เพื่อให้จานวนผลงานของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
7) ควรนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
8) ควรพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษของคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น และมี แ ผนการ
ดาเนินงานที่ตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบันอย่างตรงจุด เช่น การเปิดหลักสูตรสองภาษา โดยมหาวิทยาลัยมีสิ่งที่เป็นขวัญ
กาลังใจให้แก่อาจารย์ที่พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว หรือจัดทาสื่อการสอนสองภาษา นอกจากนี้การเรียนการสอนในระดับ
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ควรเพิ่ ม เติ ม รายวิช าสัม มนาภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ สอนให้ นั ก ศึก ษาฝึ กการนาเสนองาน
การเขียนบทคัดย่อที่เป็นสากล เป็นต้น
9) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากระบบแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากอาจเกิด
ความซ้าซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง
10) ควรสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานใช้ ง บประมาณรายได้ ให้ เป็ น ไปตามที่ แ ผนก าหนด และหากมี
งบประมาณคงเหลือควรนาเข้าส่วนกลาง
11) ผู้บริหารต้องกาชับไปยังคณะที่มีผลการประเมินต่าและมีจุดอ่อน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
12) คณะกรรมการได้กาหนดการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ในส่วนที่ 6 ตามหลักการประเมินที่ดีต้อง
ประกอบด้วย PDCA สิ่งสาคัญคือ A (Act : การดาเนินการให้เหมาะสม) ดังนั้นในปีถัดไปจึงต้องมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4.2 (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2563 และแผนการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ถอนวาระ
4.3 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และ
ให้ แก้ไ ขเพิ่ม เติม ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่ อพิ จารณา ในคราวประชุม ครั้งที่
11/2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข เป็น ที่เรียบร้อยแล้ ว จึงนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี การตั้ง ข้อสัง เกตและแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงหลั กสูตรอย่าง
หลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรกาหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น ข้อ 2 “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ในการจัด การแหล่ งสารสนเทศ” ควรรวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการเสริมทั กษะการเรียนรู้ด้ วย และข้ อ 5
“เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารในแหล่งการจัดการแหล่ง
สารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” ควรเพิ่มเติมคาว่า “การวิเคราะห์” เพราะเจตนารมณ์คือต้องการให้บัณฑิตมี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และเนื่องจากมีคาว่า “การประยุกต์ ”
และ “การจัดการ” ซึ่งจะทาให้ในการประเมินหลักสูตรต้องประเมินด้านดังกล่าวด้วย จึงควรต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ตรง
และมีความชัดเจน
2) หน้า 54 กลยุทธ์การสอนและวิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ เช่น มีการประเมิน
การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน แต่ในผลการเรียนรู้ไม่ได้ระบุไว้ว่า ผลการเรียนรู้ คือ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์
และคาว่า “มีการน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างไร นาศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจุดใด หากระบุไม่ชัดเจนอาจส่งผลต่อการประเมิน
หลักสูตร
3) หน้า 56 ด้านความรู้ ระบุว่า “มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นท้องถิ่นและสากล” ซึ่งเป็นการ
เขียนอย่างกว้าง ควรแก้ไขเป็น “มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์”
4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับด้านที่กาหนด รวมถึง
การก าหนดผลการเรียนรู้อย่ างถูก ต้องตรงตามหลัก ซึ่ง ไม่ค วรระบุ กว้างจนเกิน ไป เนื่ องจากจะส่ง ผลให้ ไม่ สามารถ
ประยุกต์กับการกระจายแผนที่ความรับผิดชอบได้
5) ควรเปลี่ ย นค าว่ า “เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” เป็ น ค าว่ า “เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ” โดยปรั บ แก้ ค า
ในหลักสูตรทั้งหมดด้วย เช่น รายวิชา 2101301 “เทคโนโลยีสารสนเทศทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์” แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีดิจิทัลทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”
6) หน้า 3 ควรทบทวนอาชี พที่สามารถประกอบได้ห ลังส าเร็จการศึกษาว่า อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญสื่ อ
ดิจิทัล การใช้คาว่าเชี่ยวชาญต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง แต่ในหลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับดิจิทัลเพียง 2
รายวิชา และเป็นวิชาเลือก
7) อาจารย์ประจาหลักสูตรควรจัดทาผลงานทางวิชาการทุกคน และต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพตามหลักวิชาเหมาะสมกับหลักสูตร
8) หน้ า 46 แก้ ไขชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ “สาขาการจั ด การและเทคโนโลยี ” แก้ ไ ขเป็ น “สาขาการจั ด การ
เทคโนโลยี”
9) ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รควรพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย และมี ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ แ ตกต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยอื่น และสามารถแก้ปัญหาประเทศได้ เช่น
- ปัจจุบันมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณ ภาพเบื้องต้นของโรงเรียน FSQL (Fundamental
School Quality Level) กาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีบรรณารักษ์ 1 คน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดกระบวน
การเรียนรู้ เพราะนักเรียนจานวนมากอ่านไม่ออก เขียนได้ไม่คล่อง หรืออ่านได้แต่ไม่สามารถจับใจความและวิเคราะห์ได้
ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ บรรณารักษ์ต้องมีความสามารถในการจัดบรรยากาศ สถานที่ เงื่อนไข รวมทั้งกระบวน
การเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี ที่จะทาให้เด็กรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากหลักสูตรสามารถตอบ
โจทย์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ให้เป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ที่
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เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยสาขาวิชาสามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่น
ด้านบรรณารักษ์ยุคใหม่
- การจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการให้นโยบาย
เน้น MOOC (Massive Open Online Courseware) คือ หลักสูตรที่เรียนออนไลน์ บรรณารักษ์รุ่นใหม่ต้องสามารถ
จัดการเรียนการสอนและประสานงานการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
- ควรเพิ่มรายวิชาที่มีความทันสมัยและเป็นทักษะด้านดิจิทัลให้มากขึ้น เช่น รายวิชา Smart
Library ห้องสมุดอัจฉริยะ โดยรายละเอียดของรายวิชาต้องแตกต่างกับรายวิชาที่มีอยู่เดิม
- ปัจจุบันมีอาชีพ Social Listening คือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านสัง คมออนไลน์ และดึงข้อมูล
จากออนไลน์ เก็บไว้จัดท าเป็ นฐานข้อมูลให้บริษัท เพื่อแก้ ไขปัญ หา และอาชีพ นักจัดกระบวนการเรียนรู้ในองค์ก ร
ทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถนามาพัฒนาเพิ่มเติมในหลักสูตรบรรณารักษ์ยุคใหม่ได้
มติที่ประชุม อนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.4 ขออนุ มั ติ แต่ งตั้ งให้ ข้ าราชการฯด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น (ต าแหน่ งหั วหน้ าส านั กงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ของนางสาวพรวิภา เสือสมิง และนางอาภาพร รับขวัญ
สรุปเรื่อง
นางสาวพรวิ ภ า เสื อ สมิ ง ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา สั ง กั ดคณะครุ ศ าสตร์ และ
นางอาภาพร รับขวัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอเข้ารับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และสมรรถนะทางการบริหารตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือ
เทียบเท่า เพื่อไปดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบกับผลการประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะที่ จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และสมรรถนะทางการบริหารต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดั บ
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าและรับทราบผลการประเมินตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ (ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามแบบ ป.มบส.1 ย้อนหลัง 4 รอบ การประเมินฯ) ซึ่งรวมคะแนนทั้งหมดแล้วเกินร้อยละ 70 และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบ
และให้นาเรื่องผลการประเมินฯ เพื่อกาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ของนางสาวพรวิภา เสือสมิง
และตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนางอาภาพร รับขวัญ
ฝ่ายเลขานุการได้นาสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่ จาเป็นสาหรับต าแหน่ งที่จะแต่งตั้ง และสมรรถนะทางการบริหาร
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าของนางสาวพรวิภา เสือสมิง และนางอาภาพร รั บขวัญ
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกตและแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งหลากหลายสรุป ได้ ว่ า
ผู้อานวยการกองในสานักงานอธิการบดีดูแลรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด แต่หัวหน้าสานักงานคณบดีดูแล
เฉพาะงานของคณะ ดังนั้น ตามประกาศ ก.พ.อ. การโยกย้ายตาแหน่งหัวหน้าสานักงานไปสังกัดหน่วยงานอื่นให้เริ่มต้น
นับเวลาใหม่ แต่ห ากเป็นผู้อานวยการกองในสานักงานอธิการบดีถือเป็นตาแหน่ง บริหารหลัก สามารถโยกย้ายไป
ทางานตาแหน่งอื่นได้โดยสามารถนับเวลาเพื่อขึ้นเป็นผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้ เพราะเป็นตาแหน่งที่ถาวรไม่
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สิ้นสุดตามวาระการดารงตาแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงควรกาหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึงระบบการขึ้นเงินเดือนด้วย
มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรวิภา เสือสมิง ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
2. อนุมัติแต่งตั้งนางอาภาพร รับขวัญ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหมด
วาระลงในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้าย ระบุว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 (2) พ้นจาก
ตาแหน่ง ตามวาระ แต่ยังมิได้ดาเนิน การให้ไ ด้มาซึ่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ใหม่ ให้ ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งพ้ นจากต าแหน่ง ปฏิ บัติ ห น้าที่ ต่ อไปจนกว่าจะได้ มีป ระธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว” และข้อ 7 ระบุว่า “การได้มาซึ่งประธานกรรมการตามข้อ 5 (1) ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา
(2) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารเลือกกันเอง จานวน
สองคน
(3) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาเลือกกันเอง จานวนสองคน
(4) กรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จานวนสามคน
ให้รองอธิการบดีซึ่งมิใช่กรรมการสรรหาตาม (2) เป็นเลขานุการ”
อาศัย อานาจตามพระราชบัญ ญั ติม หาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบมาตรา
18(14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุม ได้พิ จารณาตามรายละเอีย ดและหลั กเกณฑ์ ตามข้อบั งคับ แล้ว เห็ นสมควรอนุมัติแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
กรรมการ
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ

สิงห์ขจร
บางเขียว

กรรมการ
เลขานุการ

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
การเงิน และทรัพ ย์ สิ น (กลุ่ ม ย่ อย) พิ จ ารณา และแก้ ไขตามความเห็ น ของคณะกรรมการฯ ในค ราวประชุม ครั้ง ที่
1-3/2560 และเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560
ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็ บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่
12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
1) มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ม าตรการควบคุ ม มาตรฐานค่ า ธรรมเนี ย มพิ เศษเพื่ อ การพั ฒ นาสาขาวิ ช า
ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ใกล้เคียงกัน ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจานวนเท่ากัน
2) ควรปรั บ แก้ ค าว่ า “ค่ า บริก ารอิ น เตอร์เน็ ต ” เป็ น “ค่ า บริ ก ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ”
เพื่อความครอบคลุมในการดาเนินงาน
3) ควรปรับการจัดพิมพ์ให้ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
4.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิ ยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึ ง บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาที่มีห น้าที่ หลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน”
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๘
ข้อ 4. ว่ าด้ว ยนิ ยามของอาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต ร “อาจารย์ ประจาหลั กสู ตร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจ าที่มี คุ ณ วุ ฒิ
ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส อนและค้ น คว้ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า ว
ทั้ ง นี้ สามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจาหลั ก สูต รหลายหลั กสู ต รได้ ในเวลาเดี ย วกั น แต่ ต้ องเป็ น หลั กสู ต รที่ อ าจารย์ ผู้นั้ น
มีคุณ วุฒิ ต รงหรือสั มพั น ธ์กับ สาขาวิช าของหลัก สูตร” และระบุ ให้ “อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลัก สูต ร ต้อ งอยู่ป ระจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกั นไม่ไ ด้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้ วยจานวน คุณ วุฒิ และคุ ณ สมบัติข องอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ ประจ า

๙

หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และ
ก าหนดให้ “อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ และมี คุ ณ สมบั ติ เช่ น เดี ย วกั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
จานวนอย่างน้อย 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บมาตรฐานการศึ กษา การประกัน คุณ ภาพ
การศึ ก ษา การเปิ ด การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560
มหาวิท ยาลั ย จึ ง น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติ ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าว แล้วนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม
ดังนี้

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ.2555
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2555
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2555
4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560
4.8 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้ จั ด ส่ง ผลงานทางวิ ชาการเพื่ อ ขอก าหนดตาแหน่ ง ทางวิช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1) อาจารย์ภัทรวีร์
เทียนชัยอนันต์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
2) อาจารย์นันทนัช
วัฒนสุภิญโญ สาขาวิชาฟิสิกส์
3) อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม สาขาวิชาเคมี

๑๐

การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
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 ม หาวิท ยาลั ยเป็ นผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกีย รติ คุ 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 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ
มหาวิท ยาลัย นาผลการดาเนิน การดัง กล่า วข้า งต้น เข้า สู ่ก ารพิจ ารณาของสภามหาวิทยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย ดังนี้
1) อาจารย์ภัทรวีร์
เทียนชัยอนันต์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก)
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาฟิสิกส์)
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3) อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเคมี)
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาถึงคุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ทั้ง 3 ราย ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา
เคมี) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

๑๑

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปสาระสาคัญการตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร
ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
สรุปเรื่อง
สมเด็ จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร ได้ ทรงมอบพระบรมราโชบายด้ าน
การศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “.....ให้แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทางานให้เข้าเป้าในการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่รับผิดชอบ.....” และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้สนองพระบรมราโชบาย
ดังกล่าว โดยการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีประเด็นหลัก
ของการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการผลิตและพัฒนาครู โดยในส่วนการ
เดิ นทางไปตรวจเยี่ ยมมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในภู มิ ภาคต่ างๆ ได้ ด าเนิ นการแล้ ว ยั ง คงมี เพี ย งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ในกรุ ง เทพมหานครจ านวน 5 แห่ ง ที่ ร อรั บ การตรวจเยี่ ย ม ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยกาหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางการตรวจเยี่ยมดังกล่าว
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมตัวแทนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในกลุ่ ม กรุ งเทพมหานคร ณ ห้ อ งประชุ ม สมาคมศิ ษ ย์ เก่ า ฯมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้ าพระยา เพื่ อหารื อการเตรี ย มการต่ างๆ ส าหรั บ รั บ รองการตรวจเยี่ ยมฯ โดยในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการกาหนดให้เป็นสถานที่กลางรับรองการตรวจเยี่ยม ได้จัดเตรียมสถานที่จัดการประชุม
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 และจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในบทบาทด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและ
การพัฒนาครู” และประสานนัดหมายการเตรียมการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านเอกสารประกอบการ
ประชุม (ถ้ามี) เอกสารจากการนาเสนอด้วย Power Point และอื่นๆ
สาระสาคัญจากการรับการตรวจเยี่ยมฯ ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างเวลา 09.00 - 12.30
น. สรุปสาระสาคัญในภาพรวมได้ดังนี้
1. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กล่าวถึงพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู
2. พลต ารวจเอกอั ศ วิ น ขวั ญ เมื อ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร กล่ า วต้ อ นรั บ ในนาม
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ งให้ข้อมู ลการดาเนิน การด้ านการพัฒ นาคุณ ภาพของนั กเรียนในสัง กัด กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งการแก้ปัญหาครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่บรรจุเข้าทางานเพียงระยะเวลาหนึ่ง ก็ย้ายกลับภูมิลาเนา ด้วยการ
จัดท าโครงการให้ ทุนนั กเรียนในพื้ นที่ เข้าเรียนครูเพื่ อบรรจุในกรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มต้ น ทาโครงการให้ เข้ารั บ
การศึกษาในหลักสูตรครู ณ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ทั้งนี้มีแนวโน้มจะขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันในการผลิตครูตามโครงการดังกล่าว
3. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่ง
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4. การสรุปประเด็นในภาพรวม โดยพลตรีณัฐพงษ์ เพชรแก้ว ทีมงานขององคมนตรี มีสาระสาคัญ
ดังนี้
- มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลผลิตของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการผลิตครู จะพบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาครูที่ได้รับการสอบบรรจุมีจานวนไม่สมดุลกับอัตราที่เปิดรับ
ยังคงมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จึงควรลดปริมาณการผลิตในบางสาขาวิชาให้พอดีกับความต้องการ
- ควรจัดหาข้อมูลด้านผลกระทบที่ชัดเจนในเชิงตัวเลข เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผลิต
และพัฒนา
5. ในระหว่ างการน าเสนอของแต่ ละมหาวิ ท ยาลั ย พลเอกดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ วรรณ องคมนตรี
ได้ซักถามเป็นระยะๆ พร้อมทั้งกรุณาให้แนวทางสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
- การเพิ่ มความสามารถของ “ครูแ นะแนว” ในด้ านการคัด กรองนั กเรี ยนเพื่ อให้ ทราบ
“ความถนัดที่แท้จริง” ของนักเรียน อันจะนาไปสู่กระบวนการแนะแนวสาหรับนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้
มีข้อสัง เกตว่า “ครูแนะแนว” บางส่วนอาจมีความรู้ในเรื่องแขนงวิชาชีพต่างๆ อยู่ในวงแคบ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการให้
คาแนะนานักเรียนเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- การที่มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ทาหน้ าที่เป็ น “พี่ เลี้ยงโรงเรียน” ควรต้องดาเนิน การสารวจ
โรงเรียน โดยใช้แบบ “Checklist” ที่ละเอียดในประเด็นสาคัญของโรงเรียนแต่ละแห่งในแง่มุมที่สาคัญ เพื่อให้ทราบ
“ศักยภาพ” ของโรงเรียนนั้นๆ และกาหนดแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนในแง่ของการ “รับรู้” ตนเองว่ามีจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วนว่าคือ
อะไร
- การระบุ “ความโดดเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ควรมีความชัดเจน และ
มีกระบวนการของการนาความโดดเด่นนั้นๆ ไปสู่การพัฒนาที่ชัดเจน
- การสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณ ในความเป็ น “ราชภั ฏ ซึ่ ง หมายถึ ง คนของพระราชา” ให้ แ ก่
บุคลากร และนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- การศึ ก ษาท าความเข้ าใจเกี่ย วกั บ “ยุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
- มีข้อสังเกตว่า หากพิจารณา เรื่อง KPI ที่ เกี่ยวกับ “การพั ฒนาท้องถิ่น ” จาก KPI ของ
สกอ. พบว่า เป็นเพียงรายละเอียดย่อยๆ ในงานบริการวิชาการสู่สังคม ทาให้มีคุณค่าน้อย สมควรที่จะปรับ KPI ให้เป็น
เรื่องเฉพาะ “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
- องคมนตรีแสดงความตั้งใจจริงในการร่วมส่งเสริมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยใช้คาว่า “ลงเรือลาเดียวกัน”
- ขอเน้ น ย้าว่ า “พระบรมราโชบายต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การพั ฒ นาชุมชุนท้ องถิ่ น
การผลิตและพัฒนาครู โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไกสาคัญนั้น เป็นสิ่งที่กระทาได้ และไม่เกินความเป็นจริง”
มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของพลเอก
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
5.2 การได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับ รางวัลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุดประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้คะแนน 87.17 เป็นอันดับ
ที่ 1 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัล
“สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี” และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” 2 รางวัลซ้อน ในการประชุมสถาบัน
ขงจื๊อโลกประจาปี 2017 ณ เมืองซีอาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้ารับรางวัล
“สถาบั น ขงจื๊อ ยอดเยี่ย มแห่ งปี ” จาก ฯพณฯ หลิ ว เยี๋ ย น ตง รองนายกรั ฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจี น และ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีเข้ารับรางวัล “ศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก
นายจ้าว กว๋อ เฉิง รองผู้อานวยการสานักงานฮั่นปั้น / สถาบันขงจี๊อ สานักงานใหญ่ พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ในฐานะผู้อานวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมการบรรยายในที่ประชุมผู้อานวยการสถาบันขงจี๊อ
ทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ยครุศาสตร์เที ยนจิน ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลั ยคู่สัญ ญาก่อ ตั้ง สถาบัน ขงจื๊ อก็ไ ด้รับรางวัล
“รางวัลหน่วยงานคู่สัญญาการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ (ฝ่ายจีน) ยอดเยี่ยม” เช่นกัน
มติที่ประชุม รับทราบ การได้รับรางวัลอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และการเข้ารับรางวัล “สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมแห่งปี” และ “รางวัลศูนย์สอบภาษาจีนยอดเยี่ยม
แห่งปี”
5.3 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ ม อบหมายให้ ก องคลั ง จั ด ท ารายงานทางการเงิ น
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยกองคลัง ได้จัดทาเอกสารรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ
6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 – กันยายน 2560 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับจาก
เงินงบประมาณรายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคและรายได้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น
1,368,088,738.26 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)
ประกอบด้วย
- รายได้จากเงินงบประมาณ จานวน 762,684,762.50 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
- รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ จานวน 573,984,066.76 บาท
(ห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 531,500.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาท)
- รายได้อื่นๆ จานวน 30,888,409.00 บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น
แปดพันสี่ร้อยเก้าบาท)
2) ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย รอบ 6 เดื อ น ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบาเหน็จบานาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 1,123,390,858.76 บาท (หนึ่งพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย
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- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 404,856,345.20 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพัน
สามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)
- ค่าบาเหน็จบานาญ จานวน 112,088,249.64 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดหมื่น
แปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ค่าตอบแทน จานวน 98,184,625.78 บาท (เก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พัน
หกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
- ค่าใช้สอย จานวน 154,487,342.64 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ค่าวัสดุ จานวน 61,479,772.14 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)
- ค่าสาธารณูปโภค จานวน 42,568,394.01 บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพัน
สามร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวน 201,732,806.09 บาท (สองร้อยหนึ่งล้าน
เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทเก้าสตางค์)
- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 3,176,626.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาท)
- ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 44,816,697.26 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย
เก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นเงิน 244,697,879.50 บาท (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบ
สตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.4 ผลคาพิพากษาศาลปกครองกลาง

สรุปเรื่อง
คดีพิพาทระหว่างสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้ฟ้องคดี กับสานักงานที่ดิน
จัง หวั ด สุพ รรณบุ รี สาขาอู่ท อง ผู้ ถู กฟ้ อ งคดีที่ 1 และต่ อมา ศาลได้ มี คาสั่ง เรีย กมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ดังต่อไปนี้
1. เพิกถอนหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2773 ระวางที่ 4937 I แผ่นที่
190 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพิ กถอนคาสั่ งเจ้ าพนั ก งานที่ ดิ น จัง หวั ดสุ พ รรณบุ รี สาขาอู่ ท อง ที่ 22/2557 เรื่อง ค าสั่ ง
สอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่สั่งการให้ออก
โฉนดที่ดินทั้งแปลง เนื้อที่ 1 งาน 14 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศาลปกครองได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยพิพากษาว่า ที่ดินตาม ส.ค.1
เลขที่ 87 ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็ น ที่ ดิ น เลขที่ 2773 นั้ น
ได้มีการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2496 จึงพิพากษายกฟ้อง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น าค าพิ พ ากษาในคดี ห มายเลขด าที่ 308/2560 เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560

๑๕

มติที่ประชุม รับทราบ ผลคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยพิพากษาว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 87 ซึ่งต่อมา
ได้มีการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็นที่ดินเลขที่ 2773 นั้น ได้มีการครอบครองถูกต้องตาม
กฎหมายตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2496 จึงพิพากษายกฟ้อง
5.5 คาสั่งลงโทษทางวินัย
สรุปเรื่อง
กองบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้จัดทาคาสั่งลงโทษทางวินัยตามสานวนการสอบสวนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ซึ่ งกองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ จั ด ท าค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย เสร็ จ สิ้ น แล้ ว จึ ง น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รับทราบคาสั่งลงโทษทางวินัยตามสานวนการสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.6 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
สานักงานอธิการบดี และสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนกลยุ ท ธ์
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะสานัก
และสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ ง ด าเนิ น การจั ด ท าค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 17
พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2560 และค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 31/2560 เรื่ อ ง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม 1. รั บ ทราบค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 30/2560 เรื่ อ ง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. รั บ ทราบค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 31/2560 เรื่ อ ง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษ ณุ บางเขียว แจ้ง กาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ในวั น พฤหั สบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.256๑ เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ มพระยาโอวาทวรกิ จ (เหม ผลพั นธิน )
ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

