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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
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.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๖. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์สุรินทร์
๒. นางสาววิลาวรรณ
๓. นางสาวกฤตยา
๔. นายชยนยุช
๕. นางสาวกรกาญจน์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

ผลงาม
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

๒

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง อาจารย์ประจาวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้ควบคุมและดูแล
การฝึกซ้อมวงดนตรีไทยประกอบการแสดง โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีพุทธศักราช 2561
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2. นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศวงดนตรีไทยประกอบการแสดง
โครงการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ดังนี้
- นายนิรัติศัย สวรรค์ดุสิต
- นายสถาพร แข็งขัน
- นายภานุมาศ เหมือนสิงห์
- นายปภพ สิงห์เสริมวงษ์
- นายกฤษณะ มาลัย
- นายภูวดล งามนาวัง
- นางสาวณัฐธิฐา ทิวรักษา
- นายพรเทพ ถุงเงินศิริ
- นายสิทธิศักดิ์ สิทธิแสงชัย
- นายนันทเดชร รัตนวิเชียร
3. นางสาวปรัชญา นันทะโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์
วรรณศิลป์ 3 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
4. นายแมน คล้ายสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ประจาปี พ.ศ. 2560
- รางวั ลรองชนะเลิศอั นดับ 1 การประกวดบทกวี ประเภทกลอนสุภาพ ระดั บประชาชนทั่ วไป
เนื่องในงานนิติทรรศน์ ประจาปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป เนื่องในงาน
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ ตาหนักสุวากรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร
- รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม ประเภทกวีนิพนธ์ ชื่อผลงาน แผ่นดินเดียว จากมูลนิธิเอสซีจี
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- รางวัลที่ 2 การประกวดเรียงความหัวข้อ “คิดดี ทาดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” จากกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
5. นางสาวรุ่งฟ้า มีพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกวี ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชนทั่วไป เนื่องใน
งานนิติทรรศน์ ประจาปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การมอบนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561
สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ม อบนโยบายในที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.) โดยกล่ า วถึ ง แนวโน้ ม
การดาเนินงานและปัญ หาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตของสถาบัน อุดมศึกษา และเน้นย้าให้มหาวิทยาลัย กาหนดทิศทาง
ในการพั ฒ นาการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ละด้ า นตามนโยบายของรัฐ บาลในยุ ท ธศาสตร์ข องประเทศ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะได้ รับ งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลที่ กาหนด ซึ่ งทาง ทปอ. ได้ มีการสรุป ข้อมูลไว้
มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาและนามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต นอกจากนี้มหาวิทยาลัย สังกัด ทปอ.
ได้มีการเสนอแนวความคิดและความร่วมมือสาหรับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างหลากหลาย เช่น ความร่วมมือ
การผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกัน ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยเรียนแห่งละ 2 ปี ได้ปริญ ญา 2 ใบ แต่ คุณวุฒิเดียว และแนวคิดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยเพิ่มรายวิชาด้านวิศ วกรรมเพื่อให้แพทย์สามารถออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ได้ และ
สาขาวิชารัฐศาสตร์อาจปรับเปลี่ยนเป็น สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นต้น รวมถึงได้มีการสอบถามไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ให้
สามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ง โดยที่มหาวิทยาลัยต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การจัดทาระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 23 แห่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพั นธิน น าเสนอที่ประชุมว่า ระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
มีปัญหา ซึ่งมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จานวน 23 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ โดยเทียบเคียงมาจากระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ แต่มีส่วนที่เพิ่มเติมในส่วนของงบวิจัยและ
การบริ ก ารวิ ช าการ การบริ ก ารสุ ข ภาพขั้ น สู ง วั ส ดุ ท างการแพทย์ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ โ ดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด

๔

เพื่อความสะดวกในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งระเบียบดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดทาระเบียบได้เช่นเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 เรื่อง คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิต
และการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามนโยบายของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า ขออนุ ญ าตแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า หลั ง จาก
ศาสตราจารย์คลินิ ก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ กษาธิก าร ได้ ให้นโยบายในที่ ประชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการนัด
ประชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และเน้ น ย้ าว่ า การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในจุดเน้น 4 เรื่อง คือการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพั ฒ นาระบบบริหารจัดการ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏทุกแห่งต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการจั ด
การศึกษาให้ สามารถรองรับพลวั ตโลกในศตวรรษที่ 21 คื อ เน้ น การสร้า งกลไกและบู รณาการการศึ กษา และเน้ น
การฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาหลักสูตรสาหรับวัยทางานหรือ
หลักสูตรหลังปริญ ญาตรี แต่ในทางปฏิบัติ อาจยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากยังติดเงื่อนไขบางประการของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังมีการเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินงานตามนโยบายที่
ส าคั ญ ของรั ฐ บาลและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการพั ฒ นาครู ส อน ภาษาอั ง กฤษที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council และร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.6 เรี ย นเชิ ญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นงานพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ประจาปีการศึกษา 2558 – 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า ขออนุ ญ าตแจ้ง ต่ อที่ ประชุ มให้ ทราบว่า ขอเรี ย นเชิ ญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุ กท่านร่วมเป็น เกียรติในงานพระราชทานปริญ ญาบั ตร ประจาปีการศึกษา 2558 2559 ระหว่างวัน ที่ 8 - 9 มี นาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจานวนบัณ ฑิ ตรวม 6,864 คน และมีบั ณ ฑิ ตกิตติ มศัก ดิ์
จานวน 2 ราย คือ คุณดารง พุตตาล และคุณวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ซึ่งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 การจัดงาน “วันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า ขออนุ ญ าตแจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ทราบว่ า เมื่ อ วัน พุ ธ ที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งพร้อมใจกันจัดงานวันราชภัฏขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาน ณ สนามฟุตบอล เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ได้เชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
รวมจานวนกว่า 4,000 คน มารวมตัวกัน เพื่อทาพิธีน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่อ งในโอกาสที่รัชกาลที่ 9
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจารัชกาลให้เป็นตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

1.8 การมอบหนังสือภาพธนบัตร รัชกาลที่ 9 แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอมอบ
หนังสือภาพธนบัตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 1/๒๕61 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ท่ี
18 มกราคม พ.ศ. 2561 และรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่ อ วั น ศุ กร์ ท่ี
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ระบุ ว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ ง
มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ ง ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ ประธานสภานั กศึ กษา นายก
องค์การนักศึ กษา และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวนหนึ่ง ซึ่ง สภามหาวิทยาลัยแต่ง ตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้ านการศึ กษา มนุ ษ ยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิ น
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร ในจานวนนีใ้ ห้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ”
ประกอบกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) และข้อ 6
จานวนยี่ สิ บ คน เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ” และข้อบังคับฯ ข้อ 5 (2) ระบุว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนยี่สิบคน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น
การศาสนา การศิลปะและวัฒนธรรม และที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรกาหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และด้านการกีฬา ทั้งนี้ ให้แต่ง ตั้ง บุคคลจากพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง” รวมถึงข้อบังคับฯ ข้อ 6 ระบุว่า “ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 มีคุณสมบัติ ดังนี้

๖

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
(2) มีความเป็นผู้นา และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(3) มีความสนใจ และเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(4) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
(5) ดารงตาแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
(6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับตาแหน่งหน้าที่”
3. ประธานกรรมการส่งเสริ ม กิจการมหาวิท ยาลั ยและอธิการบดี ได้ร่วมกั นพิ จารณาผู้ท รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอกซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามข้อ 5 (2) และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2560 จ านวน 20 คน แล้ ว น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง ที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อที่ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้ร่วมกัน
เสนอมาประกอบหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่า ด้ วยคณะกรรมการส่ ง เสริม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2560 แล้ ว เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 20 คน เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 20 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์
2. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์
3. พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ
4. ดร.ไชยรัตน์ อุดมกิจจา
5. ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
6. ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล
7. พลโทอิสระ วัชรประทีป
8. นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์
9. ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์
10. ดร.สมฤทธิ์ สนขาว
11. ดร.เสาวรส เสริมพรวิวัฒน์
12. นายไพโรจน์ ศรศิลป์
13. ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า
14. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ
15. นายสนั่น ซิ้มสกุล
16. นายจรูญ มีธนาถาวร
17. นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์
18. นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์
19. ผู้อานวยการเขตธนบุรี
20. ผู้กากับสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ
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4.2 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 2580)
สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2559 ระดั บ หลั ก สู ต ร ในช่ วงเดื อ นกรกฎาคม 2560 และระดั บ คณะ/วิท ยาลั ย ในช่ วงเดื อ นสิ ง หาคม 2560
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 11/2560 วัน พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 มี ม ติ เห็ นชอบผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในปี การศึ กษา 2559 ระดั บ สถาบั น และให้ น า
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้นาเสนอ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ที่
12/2560 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 21 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิท ยาลั ย ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3(135)/2560 เมื่อวันที่
21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามคาแนะนาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และตาม
พระราโชบาย และส านั ก งาน ทปอ.มรภ. ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจั ด ท าโครงการสั ม มนา
ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก แห่ ง เพื่ อ ระดมความคิ ด และรับ ฟั ง ข้ อ แนะน าให้
การดาเนิ นการจัดท าร่างดังกล่าวเรีย บร้อยสมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์ เมื่อวัน ที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช จากนั้น สานั กงาน ทปอ.มรภ. ได้ป ระชุม สัง เคราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ใหม่ ของ
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ และประชุม หารือกั บคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จสิ้ น ได้ ยุท ธศาสตร์ม หาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม
พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ และด้านงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม
พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา โดยน าข้ อ เสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบายและความเห็ น ของสภามหาวิท ยาลัย สภาวิ ช าการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพภายในมาจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาในคราวประชุ มวิ สามั ญ ครั้ งที่ 1/2561 วั นศุ กร์ ที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
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กองนโยบายและแผนได้นาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1. ควรปรั บแก้ ไขเนื้ อ หาของ (ร่ าง) แผนยุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา
ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้
- ควรปรับช่วงปีในระยะเร่ง ด่วน ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
- หน้า 34 คาว่า “สื่อออนไลน์” ควรปรับแก้เป็น “สื่อดิจิทัล”
2. ควรมีการจัดเวทีนาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการที่มุ่งสร้างความโดดเด่น และความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้สภามหาวิทยาลัยและนักวิชาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกากับติดตามการดาเนินงาน รับทราบปัญ หาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานได้
3. เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเรื่อ งอั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากร โดยเฉพาะบุ ค ลากรด้ า น
การศึกษา ได้แก่ ด้านบรรณารักษ์ ด้านจิตวิทยา และด้านดนตรี พบว่ามีความขาดแคลนและมีอัตราที่จะเกษียณอายุ
ราชการในอนาคตจานวนมาก จึงเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับแนวทางการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. ควรมีการวางแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในระยะยาว เพื่อมุ่ง สู่ความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยระยะ 5 ปี ควรริเริ่มพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชารังสีเทคนิค เป็นต้น
มติที่ประชุม
– 2580)

เห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561
4.3 การพิจารณาอนุมัติกรณีขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ได้ จัดส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (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 (8) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจและหน้าที่พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน... ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้ว
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ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 22 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 างหลากหลายสรุ ป ได้ ว่ า
ควรส่งเสริมให้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศึกษากรณี การขอกาหนดตาแหน่ง ทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย์ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.บั งอร เสรีรัตน์ เพื่ อน าไปใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนิน งาน โดยมหาวิทยาลัย อาจเสนอให้
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ดารงตาแหน่งเป็นประธานการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ปรึกษา
และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิ ชาการศึ ก ษา) ให้ แ ก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บั ง อร เสรีรั ต น์
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 ธั น วาคม พ.ศ.2560 โดยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าเสนอเรื่ อ งไปยั ง ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น เพื่ อ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป
4.4 การพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้ จั ดส่ ง ผลงานทางวิ ชาการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คือ อาจารย์เกศริน มีมล
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการพิ จารณาแต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ 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 (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนิ นการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
นาเสนอสภาวิชาการรับทราบ

๑๐

มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 1 ราย คือ
อาจารย์เกศริน มีมล

เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาฟิสิกส์)
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาถึงคุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เกศริน มีมล ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ให้ อาจารย์ เกศริ น มี ม ล ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ (สาขาวิ ชาฟิ สิก ส์ ) ตั้ง แต่ วัน ที่
4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยให้อธิการบดีจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร)
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจาหลักสูตร “อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10.
ว่าด้วยจานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และกาหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
วิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560
2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดัง กล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

๑๑

การพิจารณา
1. ควรตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ศัพท์ภาษาไทย โดยปรับแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงในตารางช่องเหตุผล คาว่า “ถึงแก่อสัญกรรม” ควรปรับแก้เป็น “ถึงแก่กรรม”
2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคุณวุฒิ การศึกษาของอาจารย์ในลาดับ ที่ 5 นายภาคภู มิ
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ คาว่า “(Merit)” ระบุ ต่อจากชื่อ มหาวิทยาลัย ควรปรับแก้ โดยน าไปต่ อจากชื่อปริญ ญาแทน และ
ในลาดับที่ 16 นายโกวิทย์ ขันธศิริ คาว่า “(Music Comparative)” ควรปรับแก้เป็น “(Comparative Music)”
3. คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาได้ อนุมัติเกณฑ์ มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์ การประเมินฉบั บ
พัฒ นาและปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน และที่ประชุม ก.พ.อ.
โดยมีการกาหนดเกณฑ์ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด เช่น มาตรฐานของเครื่องดนตรีจานวน 29 ชิ้น มหาวิทยาลัย จึง ควร
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้สามารถเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร) จานวน
2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560
4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียน
ครบตามหลั ก สูต ร ซึ่ งผ่า นการอนุ มั ติผ ลการเรี ยนของนั ก ศึก ษาที่ เรีย นครบตามหลัก สู ตร ประจาภาคเรียนฤดู ร้อน
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 7 จานวน 7 รอบ รวมจานวน 1,183 คน จึงได้นาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุ มั ติ ให้ ปริ ญญา ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต อนุ ปริ ญญา และ
ประกาศนียบัตร จานวน 1,183 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาของสภาวิชาการประกอบกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 แล้ว มี มติ อ นุ มั ติให้ ป ริญ ญาแก่นั ก ศึ กษาที่ เรีย นครบหลั กสู ต ร ประจ าภาคเรีย น
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 – 7 รวมจานวน 1,183 คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ป ริญ ญาแก่นักศึ กษาที่เรีย นครบหลักสูต ร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 – 7 รวมจานวน 1,183 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษ ณุ บางเขียว แจ้ง กาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

