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เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีนักวิจัยที่ได้นาเสนอผลงานวิจัยและได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประชุมวิชาการของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา งานราชภัฏวิจัย เป็นต้น จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และ
ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนีย บัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่
นักวิจัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การนาเสนอคลิป Steve Jobs Stanford Commencement Speech 2005
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้นาเสนอในที่ประชุมว่า การที่มหาวิทยาลัยได้จัดงาน
เพื่อแสดงความยินดีต่อนิสิตนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ควรมีการชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพที่
มั่นคงในอนาคต โดยเชิญบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและประสบความส าเร็จในชีวิตมาให้แนวคิดและกาลั งใจแก่บัณฑิตใหม่
ซึ่งมหาวิทยาลัยจ านวนมากในสหรัฐ อเมริ กาได้จัดงานดังกล่าว เพื่อทาให้ เกิดแนวคิด ในการเริ่มต้นชีวิต การทางาน
หลังจากสาเร็จการศึกษา โดยไม่คานึงว่าเป็นศิษย์เก่า หรือสาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ก็ตาม เรียกว่า
Graduate commencement ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะได้รับเชิญมากล่าวถึงประสบการณ์ชีวิต และผลงานที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแก่ประเทศชาติหรือโลก เช่น Steve Jobs ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ใน
พิธีสาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ค.ศ.2005 ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการจัด
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกัน จึงสามารถเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมากล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นประโยชน์
แก่นิสิตนักศึกษาได้เช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การแถลงผลการดาเนินงานของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เสนอในที่ประชุมถึง การแถลงผลงานประจาปีของ
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 31 (6) ได้กาหนดให้
อธิการบดีเสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมา 8 ปีแรก
ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี การรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อ สภาทั้ง
4 สภา และหน่วยงาน 15 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เสนอให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยและประชาคมภายนอก
ได้รับทราบ แต่ยังไม่มีการเสนอรายงานของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย โดยตรง และช่วงเวลาที่ผ่านมามีอธิการบดี
ที่ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้วมีการดารงตาแหน่งไม่ครบ 1 ปี หลังจาก

๓

นั้นมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 3 ครั้ง ครั้งละ 180 วัน จึงไม่มีการเสนอรายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้นาเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการและแผนการดาเนินงานที่จะทาต่อไปในอนาคตให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม
ในการรับฟังในห้องประชุมแห่งนี้ หากมีที่นั่งไม่เพียงพอให้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไปที่ห้องข้างเคียงเพื่อที่จะได้รับทราบ
โดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
19 มีนาคม พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
2 เมษายน พ.ศ.2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 8 - 9 วาระที่ 5.4 การพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเป็น “(3) ให้พิจารณาปรับแก้ข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการสรรหาสภาวิชาการในส่วนของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจา ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐในมหาวิทยาลัย
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
และนาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 14 วาระที่ 5.1 การพิจารณา (6) แก้ไขเป็น
“(6) นโยบายคื อ สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น
ตัว กาหนดกรอบบรรทัดฐานที่มหาวิทยาลัยต้องนาไปดาเนินการ ดังนั้นการทาแผนกลยุทธ์ห รือแผนใดๆที่เกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้นโยบายจึงควรปรากฏอยู่ในแผนทุกแผน
(7) แนวทางการฝึ ก หั ด ครู ใ หม่ ค วรก าหนดให้ ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ์ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการให้
การศึกษาของประเทศทั้งระดับพื้นฐานและมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
(8) การสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงบนพื้นฐานที่มีความโด่นเด่นอยู่แล้ว ได้แก่ การดนตรี เป็นต้น
(9) การเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความสามารถในการสื่อสารโดยกาหนดเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(10) การสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ที่สามารถดารงชีพอย่างประสบ
ความสาเร็จ
(11) การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง โดยกาหนดหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและสอนตรงตามหลักสูตร เน้นสองทางคือ กลุ่มของความรู้ เนื้อหาตามหลักวิชาชีพต่างๆ และทักษะตาม
วิชาชีพ ทักษะเกี่ยวกับพลเมือง การทางานร่วมกัน เป็นต้น ดังนั้นอาจารย์จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
การใช้เทคนิคการสอนลักษณะบูรณาการให้ได้ทั้งเนื้อหาวิชาชีพและทักษะ”
มติที่ประชุม
ได้มกี ารแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ตามที่

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ให้เป็นส่วน
งานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/๒๕๕7 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557

๔

และมหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ
จัดทาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... นาเสนอให้คณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจแก้ไข ในคราวประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
5/2558 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาตรวจแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นควรให้นาร่างข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มี
มติเห็น ชอบร่ างข้อบั งคับ ฯ ว่าด้ว ยการบริห ารและการดาเนินงานของวิทยาลั ยการดนตรี พ.ศ. ... และนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ.2558 ประกาศ
ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 แล้ว
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ.2558

3.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ... และนาเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
4/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2558 หลั งจากนั้นจึงได้นาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ที่ผ่านการพิจารณาตรวจแก้ไขจากคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
วั น อั ง คารที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และน าเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม วิ ส ามั ญ
สภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 1/2558 วัน พฤหั ส บดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็ นชอบ
ร่างระเบี ย บฯ ว่าด้ว ยการจ่ ายเงินประจ าตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ
ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในระเบียบฯ
ว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และระเบียบฯว่าด้วย
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกระเบียบฯดังกล่าวว่า ควรมีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งว่าขึ้นอยู่กับระดับตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ปริญญาของผู้อานวยการหรือคณบดี และต้องคานึงถึงความเหมาะสมต่อความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ด้วย
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารจากเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคาร
ที่ 11 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2557 ได้ มี ม ติ เ สนอขอโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิ การบดีมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 จนกว่าจะมี
การโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการรักษาราชการแทนอธิการบดี
ดังกล่าวจะครบ 180 วัน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เพื่อให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.
2558 จึงมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา จนกว่าจะมี
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน 180 วัน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นข้อกฎหมายของระยะเวลาการเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ได้ไม่เกิน 180 วัน แล้วมีความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา สามารถได้รับแต่งตั้งได้โดยไม่ขัดต่อบท
กฎหมายแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตั้ ง แต่ วั น ที่
10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน 180 วัน
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ด ร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี หรือไม่เกิน 180 วัน และเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง
5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)
สรุปเรื่อง
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามลาดับ ดังนี้
(๑) น าเข้าที่ป ระชุมคณบดีและรองฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุล าคม
2557
(๒) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
4 ธันวาคม พ.ศ.2557 มีมติให้แก้ไข
(๓) นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
8 มกราคม พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๔) นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๘ มีมติรับทราบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ไปดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแล้วนากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง

๖

(5) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพฤหั ส บดีที่ 1๖ เมษายน
2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ควรแก้ไขคานาของหลักสูตรให้เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม เพราะคานาเน้นเรื่องภาษา
เท่านั้น ทาให้คานากับหลักสูตรไม่ตรงกัน
(2) อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ตั ด อาชี พ นัก วิ จั ย ออก แก้ ไ ขเป็ น อาชี พ
ผู้ช่วยนักวิจัยได้
(3) หลักการเขียนปรัชญาต้องเขียนสั้น ให้ได้ใจความ ปรัชญาคือการบรรยายความเชื่อของหลักสูตร
เช่น ภาษาและวัฒนธรรมนาไปสู่การดารงชีวิตในเอเชียตะวันออก เป็นต้น
(4) วัตถุประสงค์ในข้อ 1 ยังไม่สามารถจับใจความสาคัญได้ อาจแก้ไขโดยการแยกเรื่องภาษาและ
วัฒนธรรมออกจากกัน เช่น ข้อ 1 พัฒนาความรู้ทักษะต่อการเรียนดนตรี ภาษาทางเอเชียตะวันออก และสามารถนาไป
ประยุ กต์ ใ ช้ใ นการประกอบอาชีพ และใช้ ในชีวิ ต ประจ าวั น ข้ อ 2 พั ฒ นาความรู้ค วามเข้ าใจ ในวั ฒ นธรรมเอเชี ย
ตะวันออกเพื่อนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทางานร่วมกับบุคคลในเอเชียตะวันออก เป็นต้น ทาให้ครอบคลุมทั้งภาษา
และวัฒนธรรม และข้ออื่นๆควรเรียบเรียงให้สั้นลง
(5) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ช าเฉพาะด้ า น หน้ า 15 กลุ่ ม วิ ช าบั ง คั บ เรี ย นด้ า นวั ฒ นธรรม
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับด้านวัฒนธรรม ควรเป็นกลุ่มวิชาบังคับเรียน หากเป็น ด้านวัฒนธรรม
เพีย งด้านเดีย ว ก็ไ ม่ควรมี ภ าษาจี น 1 ภาษาญี่ปุ่ น 1 และภาษาเกาหลี 1 เนื่องจากมีอยู่ในข้อ 2.2.2) กลุ่ มวิช า
บังคับ เลื อกด้านภาษาแล้ ว และควรเพิ่มรายวิช าในกลุ่ มวัฒ นธรรมให้ อยู่ในวิช าบังคับพื้นฐานทั่ว ไปที่ส าคัญ ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัมมนาเอเชียตะวันออก หลักอารยธรรมของประเทศ
สั มมนาเชิงวัฒ นธรรม เป็ น ต้น และชื่อวิ ช า “ระเบียบวิธีวิจัย ” โดยทั่ว ไปจะใช้ในระดับปริญญาโท ควรแก้ไขเป็น
“การวิจัยเบื้องต้น” ซึ่งใช้สาหรับปริญญาตรี
(6) หน้า 20 ให้ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวัฒนธรรมแห่ง
เอเชียตะวันออก
(7) หน้า 21 ควรตัดรายวิชาภาษาจีน 1 ภาษาญี่ปุ่น 1 และภาษาเกาหลี 1 เพราะอยู่ในกลุ่มวิชา
บังคับ หน้า 15 แล้ว โดยผู้นาเสนอได้ชี้แจงว่า หน้า 20 เป็นหมวดวิชาโท สาหรับนิสิตสาขาวิชาอื่น
(8) ควรแก้ไขคาอธิบายรายวิชาในทุกรายวิชาให้มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหา เช่น รายวิชาว่าด้วย
ภาษาและกลุ่ มชาติพั น ธุ์ ใ นเอเชี ย ตะวั น ออก รายวิช าระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย รายวิช าวรรณกรรมญี่ ปุ่ น เบื้อ งต้ น เป็น ต้ น
เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษา
(9) ควรระบุรายวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องโดยต้องผ่านรายวิชาหนึ่งมาก่อนให้ชัดเจน เช่น ต้องสอบผ่าน
รายวิชาภาษาจีน 1 ก่อนเรียนรายวิชาภาษาจีน 2 เป็นต้น
(10) ควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของคณะที่เปิดสาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งผู้จัดทาหลักสูตรได้ มีการ
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชาให้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางที่
ผู้นาเสนอหลักสูตรได้นาเสนอจากกรณีตัวอย่างของมหาวิทยาลั ยศิลปากรนั้นได้ระบุไว้ชัดเจนว่าใช้อาจารย์ร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและสามารถเสริมทรัพยากรทางด้านภาษาจีนให้
เข้มแข็ง
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(11) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ได้ระบุไว้ว่าหากสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางภาษาจีน
จะต้องสอบผ่านภาษาจีน หรือไม่ ไม่ควรเว้นว่างให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะทาให้เกิดปัญหาในการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
(12) ควรพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หน้า 58-64
พบว่ามีวงกลมดา ไม่มีวงกลมขาว เช่น หน้า 58 (1.1) เรื่องความซื่อสัตย์ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออก ควรมีวงกลมขาวด้วย
(13) ความมุ่งหวังที่จะให้นิสิตนักศึกษาสอบวัดระดับ ความรู้ความสามารถทางภาษาของแต่ละภาษา
เป็นเกณฑ์ อาจดาเนินการโดยการสร้างแบบทดสอบความรู้พื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดให้นิสิตนักศึกษาต้อง
สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาผ่านก่อนสาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย ตะวั น ออก
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุมั ติให้เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1/2558
5.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลั กสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิชาต่างๆ จานวน 10 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น
มหาวิท ยาลัย นาเสนอการขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดในหลัก สูต รของสาขาวิช าต่า งๆ ต่อ สภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 และครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่
2 เมษายน 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูต รและให้นาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นที่สมควรของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควร
อนุมัตใิ ห้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 10 สาขาวิชาตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 10 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(2) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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(4) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(5) สาขาวิชาเคมี
(6) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(7) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(8) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(9) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(10) สาขาวิชานิติศาสตร์
5.4 ร่ า งข้ อบังคับฯ ว่า ด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และนาเข้าสู่
การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดี
ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558 และนาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ข้อ 20/1 (1) ระบุว่า “จานวนสองหน่วยงาน” อาจเป็นการบังคับว่าต้องจานวนสองหน่วยงาน
เท่านั้น ควรเปลี่ยนเป็น “มากกว่า 1 งาน” “ไม่น้อยกว่า 1 งาน” หรือ “อย่างน้อยสองหน่วยงาน” เช่นเดียวกับ
ข้อ20/1 (2) ระบุว่า “จานวนสองหน่วยงาน” เช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าจานวนตัว เลขดังกล่าว
ได้เปรี ยบเทีย บจากมหาวิท ยาลั ยอื่นเป็ นส่ ว นใหญ่และนามาประยุกต์ ใช้ กับมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของมหาวิทยาลัยคล้ายคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
(2) ข้อ 20/1 (3) การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานมาแล้ว ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 5 ปีมีที่มาที่ไป
อย่างไร มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า ตัวเลข 5 ปีเหมาะสมเพราะได้เรียนรู้งาน มีประสบการณ์พอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับ
การเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยอื่นทีส่ ่วนใหญ่กาหนดไว้ 5 ปีเช่นกัน แต่หากสภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามากไปอาจปรับ
ลดลงได้
(3) ข้อ 20/2 (3) ตรวจสอบคาเชื่อมระหว่างบรรทัด โดยมหาวิทยาลัยชี้แจงว่ามีความผิดพลาดต้อง
มี (4) โดยมีคาเชื่อม “หรือ” ต่อท้าย (3)
(4) ข้อ 20/1 (1) ระบุว่า “ให้มีประสบการณ์ในฐานะผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานคณะ…”
จึ ง เห็ น ว่ า จะเป็ น การตั ด สิ ท ธิ์ ข องผู้ ที่ มี ค วามสามารถและช านาญการในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง โดยเฉพาะหรื อไม่
โดยมหาวิทยาลั ย ได้ชี้แจงว่าตาแหน่ งบริ ห ารของ สกอ. มีส องตาแหน่ง คือ ผู้ อานวยการส านักงานอธิการบดีห รือ
เทีย บเท่าซึ่งมีเพียงตาแหน่งเดีย ว และตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ส่ วนผู้อานวยการสานักต่างๆ เป็น
ตาแหน่งที่มีวาระมิใช่ตาแหน่งบริหารของ สกอ. และมาตรฐานตาแหน่งตามหนังสือเวียนจาก สกอ. ว.11 ซึ่งกาหนดให้
แต่ละมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงจัดทาประกาศหรือข้อบังคับเรื่องการกาหนดประสบการณ์ของตาแหน่งบริหารเพิ่มเติม
ในท้ายหนังสือเวียนมีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งทั้งด้านประสบการณ์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกด้าน
(5) การระบุว่า “ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี” อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสะสม
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
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(6) การระบุว่า “2 หน่วยงาน” อาจทาให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคลากร เนื่องจากมีบุคลากร
จานวนน้อยที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว หลายคนทางานเก่งแต่ไม่ได้ย้าย ในขณะที่บางคนปฏิบัติงานแล้วมีปัญหาจึงต้องย้าย
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นทาให้ครบตามคุณสมบัติ จึงเสนอแนะให้ระบุเพียงประสบการณ์ โดยเพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี
ขณะเดียวกันสานักงานอธิการบดีปฏิบัติงานครอบคลุมงานจานวนมาก หากขาดประสบการณ์ในหลายๆ ส่วน จะทาให้
ปฏิบัติงานได้ยาก มหาวิทยาลัยต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานอื่น เปลี่ยนระบบใหม่
เพื่อให้เกิดประสบการณ์
(7) ตาแหน่งดังกล่าวเป็นตาแหน่งของข้าราชการระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ โดยเลื่อนระดับปฏิบัติการขึ้นมา ในการเลื่อนตาแหน่ง มีระเบียบของ กพอ. กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
ซึ่งการเข้าสู่ตาแหน่งของข้าราชการสายสนับสนุน ระบุว่า ผู้ที่จะเป็นผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี คือ ผู้อานวยการ
กองในสานักงานอธิการบดี ส ามารถคัดเลื อกเข้ามาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้ โดยต้องเป็น
ผู้อานวยการกองไม่น้อยกว่า 2 กอง ภายใน 1 ปี ในการระบุดังกล่าวแต่ละมหาวิทยาลัยต้องจัดทาข้อบังคับให้สอดรับ
กับระเบียบที่ กพอ. กาหนด
(8) ควรนาเสนอรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่มีสิทธิเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดีว่าขณะนี้มีกี่คน และหมายถึงตาแหน่งผู้อานวยการกองภายในสานักงานอธิการบดีทั้ง 6 กอง รวมสานักงาน
คณะอี ก 4 คณะหรื อไม่ และเคยมี ก ารหมุ นเวี ย นสั บ เปลี่ ย นบุ คลากรให้ ห าประสบการณ์ ใ นหน่ ว ยงานอื่ นหรื อ ไม่
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ชี้ แ จงข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ดั ง นี้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ทั้ ง หมด 6 กอง ผู้ อ านวยการกองทุ ก กอง
มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันออกไปตามอายุการทางาน จึงเป็นข้อบังคับที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะ หากมีการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณะโดยประกาศของมหาวิทยาลัย
เทียบเท่ากอง หัวหน้าสานักงานคณะก็มีสิทธิ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดาเนินการดังกล่าว
(9) ประเด็นการเลื่อนระดับตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนกับข้อบังคับฉบับนี้ หากไม่ได้เกี่ยวข้อง
กัน สามารถใช้ฉบับที่ 1 ได้หรือไม่ ซึ่งมีการชี้แจงว่าข้อบังคับดังกล่าวยังไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ทั้ง 2 ฉบั บ ยังไม่สามารถใช้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยได้ แม้จะมีข้อบังคับต่อไปส าหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยก็ยัง
ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากยังมิได้มีการกาหนดมาตรฐานตาแหน่ง เพราะการกาหนดภาระงานหรือ มาตรฐานตาแหน่ง
ต้องมีกรอบอัตราเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด และการเข้าสู่สายงานต่างๆ ต้องมีรายละเอียดเช่นกัน
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนาไป
พิจารณา แล้วจึงนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
5.5 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งพนั กงานมหาวิทยาลั ย ให้ ดารงตาแหน่ง สู งขึ้น พ.ศ. .... และน าเข้าสู่ ก ารพิจารณาตรวจแก้ไขของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2558
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การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายว่า เนื่องจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับฯ
ว่าด้ว ยการกาหนดระดับ ตาแหน่ งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... จึงเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนาไปพิจารณาเช่นเดียวกัน
มติที่ประชุม รับ ทราบ ร่ างข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลั ย
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนาไปพิจารณา แล้วจึงนาเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
5.6 ขอแก้ไ ขเพิ่มเติ มเอกสารแนบท้า ยข้อ บังคับฯ ว่า ด้วย การก าหนดระดับ ตาแหน่งและ
การแต่ งตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้า พระยาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 นั้น
เนื่องจากกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจพบว่าเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ แบบ ป.1 และแบบ ป.4
ยั ง ไม่ ถูก ต้ องและครบถ้ ว นตามข้ อบั งคั บ ฯ กองบริ ห ารงานบุ คคลจึง ขอแก้ไ ขเพิ่ม เติม เอกสารแนบท้ ายข้ อบั งคั บ ฯ
รายละเอียดดังนี้
- แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายแบบ ป.1 ให้ครบตามองค์ประกอบที่ต้องประเมินตามข้อ 15(2)
“ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน”
- แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายแบบ ป.4 ให้ครบตามองค์ประกอบที่ต้องประเมินตามข้อ 19(2)
(ก) “ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัว ชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตาแหน่งใหม่
(ข) ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน”
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 แล้วเห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ โดยมีประเด็นความคิดเห็น
เพิ่มเติมในหน้า 105 สรุปผลการประเมิน คะแนนประเมินที่ได้คูณ 100 หาร 100 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นควร
ให้ตัดออก
มติที่ประชุม อนุ มั ติ การขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เอกสารแนบท้ า ยข้ อ บั ง คั บ ฯว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2555
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5.7 การปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ค่าจัดบริการและสวัสดิการ
สาหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัย เสนอขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาค่าจัดบริการและสวัสดิการ
ส าหรั บ นิ สิ ต/นั กศึก ษา ระดั บ ปริ ญญาตรี จานวน 9 สาขาวิช า ได้แก่ (1) สาขาวิช าการประเมินผลและวิจัยทาง
การศึกษา (2) สาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อสารการศึกษา (3) สาขาวิช าสังคมศาสตร์เพื่ อการพัฒ นา (สั งคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยาประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ ประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา การพั ฒ นาตามแนววิ ถี พุ ท ธ)
(4) สาขาวิชาภาษาจีน (5) สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน ภาษาไทยทาง
ธุรกิจ) (6) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (7) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (8) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (9) สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการบริหารจัดการของสาขาวิชา
การออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ค่าจัดบริการ
และสวั ส ดิ การ ส าหรั บ นิ สิ ต/นั กศึ ก ษา ระดับ ปริ ญ ญาตรี โดยบทบาทของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจ
มอบหมายให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ และ (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่า ยวิชาการ) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อพิจารณาความจาเป็น ความ
เหมาะสมของการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ที่ประชุมมีมติให้มีการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อพัฒนาสาขา ค่าจัดบริการและสวัสดิการ สาหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีความจาเป็น เพื่อให้มีความ
เพียงพอในการบริหารจัดการ จานวน 9 สาขาวิชา และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนา
สาขาวิช า ค่าจั ดบริ การและสวัส ดิการส าหรั บนิ สิ ต/นัก ศึกษา ระดั บปริ ญญาตรี แล้ ว เห็ น สมควรอนุมั ติต ามเสนอ
โดยมีประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมบ่อย อาจทาให้เกิดปัญหากับฝ่ายดาเนินการทางการเงิน
ซึ่งต้องออกประกาศจานวนมาก จึงควรปรับให้เ ป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันความเหลื่ อมล้า โดยมหาวิทยาลัย
ได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ตามความจาเป็นเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ถึงแม้จะเป็นหลักสูตร
เดี ย วกั น แต่ เ ป็ น หลั ก สู ต รสี่ ปี และหลั ก สู ต รห้ า ปี ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดที่ ต่ า งกั น และสาขาวิ ช าที่ ข อปรั บ เพิ่ ม อั ต รา
ค่าธรรมเนี ย มดังกล่ าวเป็ น สาขาวิช าที่ไม่เคยปรับขึ้น ค่าธรรมเนียมมาเป็นเวลานาน และเฉพาะบางสาขาวิช าที่ มี
ความจาเป็น ในช่วง 2 – 3 ปี มีการเปลี่ยนแปลง คือ มีอาคารใหม่ ทาให้ต้อ งเพิ่มค่าตอบแทน ค่าทาความสะอาด
ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ การจ้างอาจารย์พิเศษ เป็นต้น
(2) ควรปรั บ โครงสร้ างค่าธรรมเนียมให้ มีความใกล้ เคียงกั น และวางแผนการปรับค่ าธรรมเนียม
ล่วงหน้าในระยะยาว การปรั บต้องจั ดหมวดหมู่ สาขาวิชาว่าหลักสูตรมี ทั้งหมดกี่ประเภท ระบุ รายละเอียดอุปกรณ์
การเรียนการสอน และจุดที่สาคัญ คือ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในแต่ละสาขาวิชา จะนาไปใช้ประโยชน์ด้านใดควรมี
การชี้แจงอย่างละเอียด และควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเทียบเคียงตรวจสอบ
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ค่าธรรมเนี ย มพิเศษเพื่อพัฒ นาสาขาวิช าค่ าจัดบริการและสวัส ดิการส าหรับนิสิ ต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) หลักสูตรทุกหลักสูตรต้ องระบุจานวนงบประมาณลงทุนของค่าใช้จ่ายต่อ หัวของนิสิตนักศึกษา
โดยละเอียด เช่น ระบุค่าตอบแทนจ้างอาจารย์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น
มติที่ประชุม อนุมัติ การปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ค่าจัดบริการและสวัสดิการสาหรับ
นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 9 สาขาวิชา คือ
(1) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
(3) สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา (สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ)
(4) สาขาวิชาภาษาจีน
(5) สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน ภาษาไทยทางธุรกิจ)
(6) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(7) สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(8) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(9) สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนั ดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลั ยครั้งที่ 5/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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