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เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จานวน 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ ประชุมให้ทราบว่า ได้เ ข้าร่วมประชุม
อนุ ก รรมการปรับ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย กลุ่ม ใหม่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ จ านวน 38 แห่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล จ านวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จ านวน 5 แห่ง รวม 52 มหาวิทยาลัย
เพื่อชี้แจงและกาหนดทิ ศทางการพัฒ นาของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ในด้านต่างๆ เพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนพิเศษจากภาครัฐ ซึ่งรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ กกอ. (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) มีแนวความคิดว่า เนื่องด้วยการจัดสรรงบประมาณแต่เดิมเป็นการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
กลุ่ ม เดิ ม เป็ นส่ ว นใหญ่ จึง ควรให้ ม หาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม ใหม่ มี แ นวทางพั ฒ นาตามความถนั ด เฉพาะทางของแต่ ล ะ
มหาวิท ยาลัย เพื่อ สร้างความแตกต่าง และขอรับ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพิเ ศษ ซึ่ง ในการประชุม ได้แบ่ง
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยอื่นๆ กลุ่มที่สองคือ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ซึ่ ง ในกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ก าหนดข้ อ ตกลงในการพั ฒ นากลุ่ ม
มหาวิท ยาลัยราชภัฏที่ยัง มีนโยบายซ้าซ้อนกัน เช่น การพัฒนาด้านการผลิตครู ซึ่งควรกาหนดว่าแต่ละมหาวิทยาลัย
ต้องการผลิตครูสาขาใด เพื่อให้เกิดความชัดเจน ปัจจุบันความต้องการครูมีเพียงปีละ 20,000 คน แต่ในขณะที่ผลผลิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจ านวนมากถึง 50,000 คนต่อปี จึง ควรมีก ารทบทวนแผนการดาเนินการใหม่อีกครั้ง
โดยจากการประชุมมี ก รณี ตัวอย่างของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลซึ่ง ได้จัดท าโครงการผลิตช่างซ่อมบ ารุง
เครื่องบิน จานวน 200 คน และขอรับงบประมาณจากรัฐบาลจานวน 200 ล้านบาท โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการช่างซ่อมบารุงเครื่องบินเป็นจานวนมากและจากข้อมูลที่ว่าในอนาคต
จะมีเครื่องบินจานวนมากถึง 32,000 ลา โดยในทวีปเอเชียจะมีเครื่องบินมากที่สุด และในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
จะมีเครื่องบินลงมากที่สุดด้วย รัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจาเป็นจึงอนุมัติเป็นนโยบายเร่งด่วน กรณีตัวอย่างนี้
มหาวิทยาลัยอาจสามารถนามาใช้เป็นแนวความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โครงการส่ง เสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)
(2) นางสาวโนรอั ยนี เจ๊ะเงาะ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิล ปกรรมศึ ก ษา คณะครุศาสตร์ ได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาใน “โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์” ประจาปี พ.ศ.2558
จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ได้สร้าง
ชื่อเสียงดังกล่าว

๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การจัดทาเว็บไซต์ และจดหมายข่าวของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับประชาคมและหน่วยงานภายนอก ซึ่งปรากฏ
ในส่วนท้ ายของจดหมายข่าวที่ ทุ กท่ านได้รับ และสามารถใช้ง านผ่านเว็บ ไซต์ห ลัก ของมหาวิท ยาลัยโดยไปที่ เ มนู
“หน่วยงาน” ซึ่งเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.uc.bsru.ac.th) เป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ มติที่ประชุม รายงานการประชุม และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้
สานักงานมหาวิทยาลัยยังได้จัดทาจดหมายข่าวของสานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ ซึ่งเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่อ ง รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ง ที่ 2/2559 เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เลขานุการฯ นาเสนอที่ ประชุมพิจ ารณารายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 2/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
(1) หน้า 9 เพิ่มเติมข้อ (15) ควรพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้คาทับศัพท์ในคาว่า
“ซัพพลายเชน” ในชื่อสาขาวิชา ควรปรับเป็นคาว่า “ห่วงโซ่อุปทาน” หรือไม่
(2) หน้า 9 มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “อนุมัติหลักสูตร และให้นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไป
ปรับแก้ไข เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ก่อนนาเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ผลการพิจารณาการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
และซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้ง ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีม ติ อนุมั ติห ลักสูตร และให้นาข้อ เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ ไข เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณา ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และนาเสนอต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสภาวิชาการ
ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า การปรับแก้ไขมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกประการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นาหลักสูตรดังกล่าวจัดส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป

๔

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิ จารณาการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
และซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ..../2559 เรื่อง ยกเลิกคาสั่ง
และแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
(1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) บัญญัติว่าให้สภามหาวิทยาลัย
“แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”
(2) สภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏบ้านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการด้ านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 9/๒๕๕7 สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองเรื่องก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
(3) เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งผลให้ก รรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิข องมหาวิทยาลัยมี การเปลี่ยนแปลง
จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของบุคคลในคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
(4) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อน
เข้า สภามหาวิท ยาลัย แต่ ล ะด้า น และด าเนิน การจั ดท า (ร่ าง) คาสั่ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่อ นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(5) ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ที่..../๒๕๕๙
เรื่องยกเลิกคาสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัยซึ่ง อาศัยอ านาจตามมาตรา 18(14) แห่ง พระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
โดยคณะกรรมการมี ห น้าที่ ใ นการพิ จ ารณากลั่นกรองกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบัง คับ ต่ างๆ แทนสภาม หาวิ ท ยาลั ย
ก่อนนาเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
(2) ในเนื้อ ความของค าสั่ง ใหม่ ต้อ งมี ก ารยกเลิก ค าสั่ ง เดิ ม เนื่ อ งจากค าสั่ ง เดิ ม เป็ น การแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
(3) เนื่ อ งจากเป็ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น หาก
มหาวิทยาลัยต้องการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ

๕

ในลัก ษณะที่คล้ายคลึงกัน แล้วจึง นาเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอี กครั้งก่อน
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมั ติ (ร่าง) คาสั่ง สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
กรรมการ
4. นายอาทร ทองสวัสดิ์
กรรมการ
5. นายศิลปชัย หอมทรัพย์
กรรมการ
6. นายสุภัทร บุญส่ง
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
กรรมการ
8. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ รักรงค์
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการ
11. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์
เจ้าหน้าที่
15. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน
เจ้าหน้าที่
๕.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทาง
ด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอ าจารย์ป ระจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับ มาตรฐานการศึก ษา การประกันคุณภาพ
การศึก ษา การเปิดการสอนของมหาวิท ยาลัย และติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7)
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิชา จานวน 2 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ (2) สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา 2 สาขาวิชา คือ
(1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ (2) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลง

๖

รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรจานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
5.3 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร

สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 7 จานวน 7 รอบ รวมจานวน 1,081 คน
สภาวิช าการขอน าผลการพิจ ารณาดั ง กล่ าวน าเสนอต่ อสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
3/2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร รวม 1,081 คน
สถิตขิ องนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2554 รวมรับนิสิตจานวน 27,063 คน
ส าเร็จ การศึ ก ษาไปแล้ว จ านวน 10,616 คน คิด เป็นร้อ ยละ 39 มี นิสิ ตที่ ยัง ตกค้างจ านวน 11,130 คน และ
พ้นสภาพจานวน 5,205 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นรายคณะ (1) คณะครุศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 35 (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 42 (3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็น
ร้อยละ 41 และ (4) คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 45 ของจานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา เมื่อพิจารณาตามเวลาที่
สาเร็จการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่นิสิตจบตามระยะเวลา ซึ่งคณะครุศาสตร์ นิสิตส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาตามเวลา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิท ยาการจัดการ มีสัดส่วนนิสิต สาเร็จ การศึก ษาตามเวลาและเกิ นเวลา
ในสัดส่วนที่เท่ากัน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิสิตส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาเกินเวลา
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) การนาเสนอข้อมู ลจ านวนรับ และจ านวนสาเร็จการศึก ษาของนิสิตควรแสดงอย่างเป็นระบบ
โดยแสดงจานวนรับและจานวนส าเร็จการศึก ษาของนิสิตจาแนกเป็นรายปีเรียงตามลาดับ จึง จะสามารถนาข้อมู ล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่เป็นปัจจัยในการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละปี เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขกลไลการ
ดาเนินงานต่อไป และควรมีการนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือนหรื อ
ทุกภาคเรียน
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(2) มีนิสิตจานวนหนึ่งที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงถึงเกณฑ์ที่ได้รับเกียรตินิยม แต่ได้รับเกรด D และ D+ ทาให้
ไม่ได้รับเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงการเรียนการสอนในรายวิชาที่นิสิตได้รับเกรดดังกล่าว เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข
(3) ควรมีการหมายเหตุท้ายรายชื่อในหน้า 14 ลาดับที่ 34 นางสาวบุษกร นฤมลฤทธิไกร ซึ่งได้เกรด
เฉลี่ย 3.57 แต่เนื่องจากเรียนเกินระยะเวลาจึงอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม
(4) มหาวิท ยาลัยควรทบทวนหลัก สูตรที่ จ ะเปิดสอน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมี นโยบายเกี่ ยวกั บ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะกาหนดการศึกษาภาคบังคับในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีการ
ยกเว้นค่าเล่าเรียนเฉพาะการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นดังกล่าว แต่หากศึกษาต่อในสายอาชีวะจะยังได้รับการยกเว้น
ค่าเล่าเรียน และจะมีการปรับจานวนรับเพื่อผลิตบุคลากรสายอาชีวะให้มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมความพร้อม
เนื่องจากจานวนรับนิสิตจะลดลง จึงควรพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีวะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูรอ้ นปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 1 – 7 จานวน 7 รอบ รวมจานวน 1,081 คน
5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ จัดส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดัง กล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มี อานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการ
แล้วได้มี ก ารประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ง ทางวิชาการ เพื่อพิจ ารณาผลการประเมิ นของผู้ท รงคุณวุฒิ
และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
(4) มหาวิท ยาลัยนาผลการดาเนินการดัง กล่าวข้างต้น เข้าสู่ก ารพิจารณาของสภามหาวิท ยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/255๙ วันพฤหัส บดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่ง ตั้ง จานวน 1 ราย คือ
อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อน
วันที่ 29 กันยายน 2558
การพิจารณา
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาถึง คุ ณสมบัติ หลัก เกณฑ์ และผลการพิจ ารณาของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
พิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแล้ ว เห็ น สมควรอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.นุ กู ล สาระวงศ์ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558
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มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558

5.5 วาระเชิงนโยบายเพื่อพิจารณาการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่ ง ขั น และบรรจุ เ ข้ า เป็ น วาระเชิ ง นโยบายตามข้ อ เสนอแนะของกร รมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นพิจารณาสืบเนื่องเพื่อการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ดังนี้
(1) การประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
ได้ ใ ห้ข้ อ เสนอแนะแก่ ม หาวิ ท ยาลัย เพื่ อ การทบทวนแผนกลยุท ธ์ แ ละทิ ศทางในการดาเนิ นงานเชิ ง พั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดาเนินงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ
ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลในการทบทวนการสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน อันได้แก่ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายและทิศทางของประเทศ รวมทั้งเมกะโปรเจคของ
รัฐบาล เพื่อการกาหนดจุดเน้นการพัฒนากลุม่ มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการกาหนดยุทธศาสตร์หลักและ
กลยุทธ์สาคัญของการดาเนินภารกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์การสร้าง
ความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูริม าศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จัง หวัดระยอง เพื่อทบทวนบทบาทและพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อ
กาหนดกลยุทธ์ของมหาวิท ยาลัยในสภาพการแข่งขันที่ก าลังเผชิญ อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อสร้าง
นวัตกรรม ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และได้จัดทา (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้ง เป้าประสงค์การพัฒนา และปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ นาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
การพิจารณา
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเน้น ใน 2 ด้าน คือด้านการท่องเที่ยวและด้านครุศาสตร์ โดยต้องมีการ
ระบุให้ชัดเจนว่าเน้นด้านครุศาสตร์สาขาใด ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาจะเน้นในด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ขณะเดี ย วกั น ควรพิ จ ารณานโยบายใหม่ จ ากส านั ก งบประมาณและส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง จะกาหนดออกมาภายในเดือนเมษายน รวมถึง ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ข้อเสนอและ
ข้อตกลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องปรากฏในแผนกลยุทธ์และตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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(2) แนะนาให้ม หาวิทยาลัยจัดท าหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจในด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องพิจ ารณาว่าเป็นหลัก สูตรที่ น่าสนใจและดึง ดูดให้มีผู้สนใจเข้า เรียนแล้วมีง านท า
ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรเลขานุการแพทย์ เนื่องจากบุคคลทั่วไปจะไม่รู้ศัพท์การแพทย์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ซึ่งมีหลักสูตรคล้ายกับสาขาเทคนิคการแพทย์แต่ไม่ต้องผ่านสภาวิชาชีพ คือ ผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์
ซึ่งสามารถประกอบอาชีพด้านเคมี ด้านเครื่องมื อแพทย์ เครื่องมือตรวจร่างกาย เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
มีเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนได้
(3) หน้า 53 ในหัวข้อ สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ในประเด็กหลัก ที่ ระบุถึง นโยบายของ
ประเทศเรื่องผลิตแรงงานฝีมือ (WORKFORCE Aging Society) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และในประเด็นหลัก
ที่ระบุถึงเมกะโปรเจคของรัฐบาล ในเรื่องรถไฟความเร็วสูง/รถไฟรางคู่เชื่อมสุวรรณภูมิ และจีน และโครงข่ายถนน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น สถานการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับมหาวิทยาลัยและมีสาขาวิชาใดบ้างที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ในอนาคตเช่น วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ช่างซ่อมบารุงรถไฟ พนักงานขับรถไฟ และบุคลากร
ด้านอากาศยาน เป็นต้น
(4) การวางแผนกลยุทธ์ควรมีการคานึงถึงคณาจารย์และบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจานวนเพียงพอต่อจานวนนิสิตนักศึกษาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(5) ในวิสัยทัศน์ใหม่มีการเพิ่มเติมว่า “เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ในการผลิต การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” นั้นมีความชัดเจนแต่ไม่ได้สะท้อนในพันธกิจหรือเป้าประสงค์ของการพัฒนา ไม่แสดงถึงการมุ่ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจึง ควรมีมาตรการรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่า ว และควรเพิ่มบรรทัด
สุดท้ายโดยระบุให้ชัดเจนถึงการเป็นที่พึ่งของสังคมว่าหมายความว่าอะไรและทาอย่างไรเพื่อเชื่อมโยงถึง เป้าประสงค์
การพัฒ นา เนื่อ งจากวิสัยทั ศน์เ ดิมระบุ ไว้ โ ดยกว้าง แต่วิสัยทั ศน์ ใหม่ จ ะมี เ จตนารมณ์ว่า มหาวิท ยาลัยได้ตกลงกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 38 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจุดเน้นในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ จึงควรระบุว่าต้องการมุ่งมั่น
ผลิตและพัฒนาครูให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
(6) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิจิ ตอลเป็น เรื่ องเกี่ ยวพัน กั บ หลายสาขาวิช า เช่ น คณะวิ ท ยาศาสตร์
ด้านมัลติมีเดีย ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในอาเซียนที่สามารถนาไปบูรณาการในหลักสูตร
ต่างๆ เพื่อให้นิสิตสามารถไปทางานในต่างประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
(7) ควรมี ก ารส่ง เสริม หลั ก สูต รสาขาวิ ช าตลาดการเงิน เนื่อ งด้ ว ยปั จ จุ บัน มู ล ค่ าของสิน ทรั พ ย์
มีปริมาณมาก จึงเป็นอีกหลักสูตรที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
(8) แผนกลยุท ธ์ ไม่ ได้ ร ะบุเ วลาเพื่อก ากั บ แผนงานและโครงการของแผนกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง หากจะให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรกาหนดในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยจึงควรระบุตัวเลข
ของปีให้ชัดเจน เพราะจะทาให้สามารถกากับแผนงานงบประมาณโครงการได้
(9) ควรคานึงถึงองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยว่า มีความเข้มแข็งในด้านใด แล้วจึงต่อยอดให้เกิ ด
ประโยชน์ ไม่ควรยึดติดกับวิสัยทัศน์มากเกินไป รวมถึงจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เช่น
ในด้ านงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุนการวิจั ยที่ ผ่า นการพิ จ ารณาจากส านั ก งานคณะกรรมการวิ จัย แห่ง ชาติ (วช.)
มีงบประมาณลดลงเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผา่ นมา เพราะงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจะได้รับจากการพิจารณา
จากงานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้ ทาให้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
(10) ด้านบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน ทั้งด้านโลจิสติกส์
ด้านวิศวกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการบัญชี ด้านการบริหารและด้านเศรษฐศาสตร์ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นหนัก
ไปทางทฤษฎี ทาให้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัตนิ ้อย และด้วยข้อจากัดในทางกฎหมายห้ามอาจารย์หรือบุคลากรที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนไปเป็นกรรมการในห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล แต่หากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานให้บุคลากรสามารถ
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อยู่ในภาคเอกชนก็จ ะสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ ในทางปฏิบัติเข้ามาสู่ม หาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดให้นิสิต
นักศึกษาและผลิตบัณฑิตมืออาชีพได้มากยิ่งขึ้น
(11) องค์ประกอบของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษามี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาเฉพาะ และส่วนที่ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งในส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุป ระสงค์
ให้บัณฑิตเป็นคนดีของสังคม สามารถประกอบอาชีพ ได้ และทาให้บ้านเมืองมี ความเจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยควร
ให้ความสาคัญกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และค่านิยมหลัก 5 ประการ ควรเพิ่มเติมเรื่องการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และการเคารพในสิทธิของผู้อื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ การพิจารณาวาระเชิงนโยบายเพือ่ พิจารณาการทบทวนแผนกลยุทธ์ การสร้างความเป็น
เลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
5.6 (ร่า ง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ..../2559 เรื่อง แก้ไ ข
เพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
(1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๔) บัญญัติว่า ให้สภามหาวิทยาลัย
“แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”
(2) สภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคล
มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดยมีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/๒๕๕8 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองเรื่องก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
(3) เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 และโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน ๑๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุม ภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งผลให้ก รรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ท รงคุณวุฒิของมหาวิท ยาลัย
มีก ารเปลี่ยนแปลง ประกอบกั บมี คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิท ยาลัยได้ล าออกจากการเป็นกรรมการ
จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของบุคคลในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
(4) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีม ติมอบหมายให้อธิการบดีพิจ ารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
ก่ อนเข้ าสภามหาวิท ยาลั ยแต่ล ะด้า น และดาเนิ นการจั ดท า (ร่า ง) ค าสั่ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุก รรมการเพื่อน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(5) ฝ่ายเลขานุการได้นา (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่..../๒๕๕๙
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิท ยาลัย นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
การพิจารณา
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ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการแก้ไขปรับปรุง คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/2558 โดยการจัดทา (ร่าง) คาสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ที่ 4/2558 แล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) คาสั่ง สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“5. นายฉัตรชัย บัวกันต์ กรรมการ”
“7. ดร.บุญลือ ทองอยู่
กรรมการ”
“8. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการ”
มติที่ประชุม อนุ มั ติ (ร่ า ง) คาสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คาสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 โดยให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“5. นายฉัตรชัย บัวกันต์ กรรมการ”
“7. ดร.บุญลือ ทองอยู่
กรรมการ”
“8. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการ”
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๕9
เลขานุ การฯ แจ้ง นั ดก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยครั้ ง ที่ 4/๒๕๕9 ในวั น พฤหั ส บดี ที่
21 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

