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เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2558
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2558 จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนีย บัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่ นักเรียนที่ได้
สร้างชื่อเสียงดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
18 มิถุนายน พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
2 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 8 วาระที่ 4.3 มติที่ประชุม “การดาเนินการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขข้อความเป็น “การดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”
และนาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ได้มีมติอนุ มัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามระเบีย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และตามคาสั่งสภา

๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการ
แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้จัดประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลการพิจารณาที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงิ นเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ไม่ได้กาหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน
ให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ระบุไว้ว่า การจ่ายเงินเดือนนั้นให้จ่ายเฉพาะผู้ดารงตาแหน่ งบริหารที่ไม่ใช่
ข้าราชการหรือพนั กงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษา
ราชการแทนอธิการบดีไม่มีอานาจพิจารณากาหนดเงินเดือนแก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ และเสนอความเห็น
ว่า ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ระบุไว้ใน “ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารหรือรักษาราชการแทน
ในตาแหน่งผู้บริหาร หรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยั งไม่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามระเบียบนี้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารหรือรักษา
ราชการแทนในตาแหน่งที่ว่างนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗” จึงเห็นว่าผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ห รื อผู้ รั กษาราชการแทนตาแหน่งผู้ บริห ารอื่นในมหาวิท ยาลั ยก็ส ามารถได้รับเงินประจาตาแหน่ ง
อธิการบดีหรือผู้บริหารตาแหน่งอื่นได้ โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกาหนดให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินเทียบเท่าอีก ๑๕,๐๐๐ บาท
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
1) การพิจารณาอ้างบางส่วนจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 เนื่องจากระเบียบดังกล่าวออกระหว่างการดาเนินการของมหาวิทยาลัยที่มีการ
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีในภาวะที่ไม่ได้เป็นภาวะปกติ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยผู้รักษา
ราชการแทนอธิ ก ารบดี มี ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า กั บ อธิ ก ารบดี เ พราะเป็ น ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น การที่
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน เดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระบุว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ได้กาหนดมา
สาหรับรักษาราชการแทนนั้นย่อมไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีระเบียบกาหนดรักษาราชการแทนในตาแหน่งของเงินเดือน
โดยเฉพาะ เพียงแต่หากผู้รักษาราชการแทนเป็นข้าราชการหรือมีตาแหน่งที่มีเงินเดือนควรได้รับการยกเว้นรับเงินเดือน
เดิม แต่หากเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาโดยตาแหน่งย่อมควรได้รับสิทธิได้รับเงินเดือนตามเงื่อนไข ควรพิจารณาทบทวน
ให้มีการจ่ายเงินตามปกติ
2) มาตรา 27 พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ระบุ ไ ว้ ว่ า “ให้ อ ธิ ก ารบดี
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง...” และมาตรา 45 “ให้
ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน” หมายความว่า
ผู้รักษาการแทนสามารถทาหน้าที่ของอธิการบดี ซึ่งอาจรวมถึงหน้าที่รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งด้วยเช่นกัน และมี
ข้อชี้แจงว่าในกฎหมายกาหนดเพียงอานาจหน้าที่ไม่ได้กาหนดสิทธิว่ามีเท่ากับผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่ง
โดยทั่วไปการรักษาราชการแทนจะแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในราชการมารักษาราชการอีกตาแหน่งซึ่งมีเงินเดือนเดิมอยู่แล้ว เมื่อไป
รักษาราชการแทนจะไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้อีก เพราะเป็นการชั่วคราวแม้จะมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกัน กฎหมาย
ก าหนดกฎเกณฑ์ ใ ห้ ผู้ ที่ จ ะมารั ก ษาการในต าแหน่ ง จะต้ อ งมี อ านาจหน้ า ที่ ทั ด เที ย มกั น ซึ่ ง กองบริ ห าร งานบุ ค คล
ได้ตรวจสอบแล้ ว ต้องใช้คาว่ ารั กษาราชการแทนเพราะต้องใช้ อานาจที่เป็น ของอธิก ารบดี คณะกรรมการฯ จึง มี
ความเห็นว่าจากระเบียบการจ่ายเงินหากเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่มีกฎหมายกาหนดให้สามารถจ่ายได้ แต่เนื่องจาก
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เป็นการจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีอานาจ แต่อาจขัดกับกฎหมายหลักหรือกฎหมาย
ทั่วไป จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถออก
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเงินได้แต่ต้องไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หากสภามหาวิทยาลัยต้องการให้จ่ายเงินเดือน
แก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้องมีการแก้ไขระเบียบหรือหาข้อยุติ ในแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าควร
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องหลักการของกฎหมายมหาชนคือหากไม่
มีกฎหมายกาหนดไว้ก็ไม่มีอานาจจ่าย
3) คณะกรรมการฯได้พิจารณาโดยรอบคอบและสอบถามข้อมูลจากกองคลังแล้วพบว่ามหาวิทยาลัย
มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่นายกสภามหาวิทยาลัย หากรับ เงินในส่วนนี้ด้วยจะเป็น การรับเงิน 2 ทาง ซึ่งตาม
ระเบียบจะไม่สามารถปฏิบัติได้
4) ควรทาหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตามการสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง อาจเป็นการตอบตาม
หลักการของงบประมาณแผ่นดินซึง่ ต่างจากหลักการของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป
5) ตามหลักการแล้วผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีควรได้รับค่าตอบแทน หากไม่ได้รับเป็ นเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ก็ควรมีเงินค่าตอบแทนอื่น ซึ่งอาจทาโดยการแก้ไขระเบียบ
หรือขออนุมัติจากที่ประชุม
6) เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือน
แก่รั ก ษาราชการแทนอธิ การบดี หมดวาระการดารงตาแหน่ ง จึ ง ควรแต่ง ตั้ง คณะกรรมการศึ กษาข้อมู ล การจ่า ย
ค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อศึกษาหาแนวทางที่ชัดเจนเพื่อนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่รักษาราชการแทน
อธิการบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าเงินเดือนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้
1) นายวรพงษ์ วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยนากลับไปพิจารณาเพื่อความรอบคอบ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติแก้ไข
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.... ในเรื่องระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.... และมีติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอแก้ไขเพิ่มเติม และเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูล ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ
ที่หลากหลาย ดังนี้
(1) หมวดที่ 2 การกาหนดตาแหน่ง ข้อ 11(ข) ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มีการกาหนดตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหารและอัตราเงินเดือนไว้ ซึ่งแต่เดิมตาแหน่งผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้รับสิทธิในการดารงตาแหน่งบริหารก็ต้องมีการกาหนดอัตราเงินเดือน จึงมีประเด็นว่าคณบดี หัวหน้าส่วนราชการ ที่
เป็ นผู้ บริ หารซึ่งไม่เป็น ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลั ย จ่ายเงินเดือน 50,000 –
100,000 บาท แต่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเงินเดือนไปดารงตาแหน่งเป็นคณบดีอาจได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้บริหาร
ที่มาจากภายนอกซึ่ งด ารงตาแหน่ งคณบดี จึ งเห็ น ควรให้ มี การปรั บแก้ เพื่ อ ไม่ ให้ เกิด การเสี ยเปรีย บของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนตาแหน่งบริหารและเมื่อพ้นจากตาแหน่งบริหารแล้วจึงกลับมารับเงินเดือนเดิมซึ่งได้
เพิ่มขึ้นปีละหนึ่งขั้น
(2) ข้อ 23 วรรค 2 เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง
มาตรฐานภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 ลงวันที่
11 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงต้องพิจารณาออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน 180 วัน ซึ่งขณะนี้
ได้ผ่านไป 30 วันแล้ว มหาวิทยาลัย จึงควรดาเนินการปรับแก้ข้อบังคับให้ มีความเป็นปัจจุบันและแก้ไขปัญหาที่ จะ
เกิดขึ้นในการดาเนินงาน
(3) ข้ อ 62 วรรค 2 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ เ มื่ อ โอนเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น
งบประมาณแผ่นดินสามารถโอนได้และได้รับอัตราเงินเดือนเดิม โดยอาศัยข้อ 12 วรรค 3 เมื่อจัดทาตารางงบประมาณ
ก็ควรจัดทางบประมาณของเงินเดือนและสวัสดิการรวมกันในส่วนนี้
(4) ให้ แ ก้ ไ ขวั น ที่ ป ระกาศใช้ ข้อ บั ง คั บ เป็ น วั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ อ นุ มั ติ เ ห็ น ชอบการแก้ ไ ข
ครั้งสุดท้าย เป็นวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม
รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 โดยแก้ไขวันที่ประกาศเป็นวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดย
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและ
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การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
4.3 ผลการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วั น
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเลื อกนายกสภามหาวิทยาลัยตามรายชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยเสนอมา ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบหมายให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยดาเนินการทาบทามต่อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ดารงตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมตามลาดับ และได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
4.4 ผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมา ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิจานวน 11 คน และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิ ทยาลั ย
ดาเนินการทาบทามตามรายชื่อต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
3. ดร.บุญลือ ทองอยู่
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา
5. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
8. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
9. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
11. นายทนง โชติสรยุทธ์

๗

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทาบทามผู้ได้รับการพิจารณาเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามความสมั ค รใจและได้ รั บ ความยิ น ยอมตามล าดั บ และได้ จั ด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เสนอขอโปรดเกล้ า ฯแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.5 การโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าถอดถอน นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นชอบให้นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผลให้นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและดาเนินการเพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน นายพลสิทธิ์ พ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕ (๔) เพราะเหตุที่เคยถูกศาลล้มละลายกลาง
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
บัดนี้ สานักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ้นจากตาแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ การโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.6 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดทาเล่มแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่
30 มิถุน ายน 2558 และได้ส รุป ผลการตรวจเยี่ยมดังกล่ าวเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อทราบในการประชุมส ภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัย

รับทราบ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เห็ นชอบให้ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย การดนตรี
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยา ที่ 1099/2558 ภายใต้ ส าระส าคั ญ ในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา
ว่าด้ว ยคุณสมบั ติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.
2558
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1) ประกาศฯ เรื่อง “การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ”
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
1.2) ประกาศฯ เรื่อง “การดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี” ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
1.3) ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
(2) ดาเนินการตามประกาศในข้อที่ 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
2.1) การให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 มิถุนายน 2558 ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯกาหนดขึ้น
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ
2.2) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ
2.3) การให้ ผู้ได้รั บการเสนอชื่อ นาเสนอวิสั ยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯและบุคลากรของ
วิทยาลัยการดนตรี
2.4) การหยั่งเสียงโดยบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรี
2.5) การพิ จ ารณากลั่ นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งผลการพิ จารณากลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรีเรียงตามลาดับอักษร คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
2) อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ
การพิจารณา
ที่ประชุมได้รับฟังการนาเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้ สมควรดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การดนตรี ทั้ง 2 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการนับคะแนน
อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2558

อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม

๙

5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้นาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไข
ให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้นาเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(๑) หน้า 6 วัตถุประสงค์ควรเขียนให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งขาดด้านปฏิสัมพันธ์
และการทางานกลุ่ม ซึ่งบัณฑิตในสาขาวิชามีความจาเป็นอย่างยิ่งในการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การผลิตภาพยนตร์
หรือทาดิจิทัลมีเดียต้องอาศัยการทางานร่วมกัน เป็นต้น และควรเรียงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
(๑.๑) มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการเขียนเฉพาะเจาะจงเกินไป คือระบุว่านิสิต
มีจ ริ ย ธรรมคุณ ธรรมในการสร้ างภาพยนตร์ และเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติ ภ าพยนตร์ แ ละวิ ดีทัศน์ พ.ศ.2551
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเขียนแบบกว้างเช่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพการสร้างภาพยนตร์
(๑.๒) มาตรฐานที่ 2 ข้อ 1.3.1 กับ 1.3.2 เป็นมาตรฐานด้านความรู้เช่นเดียวกัน ควรรวม
เป็นข้อเดียวกันคือข้อที่ 2
(๑.๓) มาตรฐานที่ 3 ด้ า นทั ก ษะปั ญ ญา ควรเพิ่ ม เรื่ อ งการศึ ก ษา ค้ น คว้ า การวิ จั ย
การเชื่อมโยงทฤษฎีปฏิบัติเพื่อการผลิตภาพยนตร์ เป็นต้น
(๑.๔) มาตรฐานที่ 4 ควรเพิ่มเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถเป็น
ผู้นา-ผู้ตามที่ดี
(๑.๕) มาตรฐานที่ 5 ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ควรเป็นเพื่อพัฒ นาองค์
ความรู้อย่างเดียว ควรเป็นการสื่อสาร การนาเสนอ การใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้วย
(๒) ข้อ 1.3.2 “การใช้ศาสตร์และศิลปะ” ควรแก้ไขเป็น “ใช้ศาสตร์และศิลป์”
(๓) ข้อ 1.3.3 “และดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ” ไม่สอดคล้องกับรายวิชาเนื่องจากมี
รายวิชาด้านการวิจัยน้อย
(๔) ทบทวน ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและคาแปลภาษาอังกฤษทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หน้า 13
วิ ช าหลั ก การถ่ า ยภาพ แก้ ไ ขภาษาอั ง กฤษ / วิ ช าการวางแผนผลิ ต ภาพยนตร์ ภาษาอั ง กฤษใช้ ว่ า Production
management มีคาแปลไม่ตรงกับภาษาไทย / หน้า 15 วิชาศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ ใช้คาว่า in แต่วิชาการ
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กากับศิลป์ในงานภาพยนตร์ ใช้คาว่า for ควรปรับให้สอดคล้องกัน / วิชาการผลิตมิวสิควิดีโอ ภาษาอังกฤษคือ Music
Video Film Production ภาษาไทยไม่ปรากฎคาแปลของคาว่า Production / วิชาอัตลักษณ์เฉพาะในงานภาพยนตร์
ใช้คาว่า Authorship ซึ่งไม่ตรงกับคาอธิบายรายวิชา / หน้า 15 และหน้า 29 ศิลปนิพนธ์ เตรียมความพร้อมศิลป
นิพนธ์ Introduction to Special Project แปลแล้วไม่สอดคล้องกัน วิชาศิลปนิพนธ์ Special Project แปลว่า
โครงงานพิเศษไม่ใช่ศิล ปนิพนธ์ เนื่ องจากไม่มีคาว่า Art / หน้า 18 เป็นต้นไปจะต้องมีคาอธิบายรายวิช าเป็น
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย / หน้า 21 วิชาภาพยนตร์กับสังคม ความเกี่ยวข้องระหว่างภาพยนตร์กับสังคม วิเคราะห์
ตัวอย่างภาพยนตร์ไทยที่มี “นัยยะ” ทางสังคม แก้ไขเป็น “นัย” และเนื่องจากหลักสูตรมีคาว่า “ดิจิทัลมีเดีย” ควรเพิ่ม
คานี้ในรายวิชาให้สะท้อนความเป็น “ดิจิทัลมีเดีย” ด้วย
(๕) หน้า 35 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 5 ข้อ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
กตเวที ความมีระเบีย บวินัย ความเสี ยสละ ความสามัคคี ยังขาดด้านคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และกลยุทธ์
การสอนก็ต้องครอบคลุมด้วยเช่นกัน ผลการเรียนรู้บางส่วนไม่สามารถสอนได้อย่างชัดเจน เช่น ความกตัญญูกตเวทีควร
อยู่ในคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ซึ่งใช้กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตเป็น ส่วนช่วยพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ในส่วน
ของการพัฒนาผลการเรียนรู้นี้ควรเป็นเรื่องที่เกิดในห้องเรียนว่ามีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
(๖) หน้า 36 การระบุกลยุทธ์การสอนว่า ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์ต่างๆ ไม่
ชัดเจนว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านใด
(๗) หน้า 37 - 40 หัวข้อตารางผลการเรียนรู้ทุกตารางยังเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรแก้ไข
ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
(๘) หน้า 39 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 2
มีความสามารถในการบริหารจัดการจะสามารถวัดทักษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความรับผิดชอบอย่างไร ควรระบุ
ให้ชัดเจน และในกลยุทธ์การสอน “เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผลิตชิ้นงานร่วมกัน โดยให้นิสิตสลับบทบาท
หน้าที่กัน” ก็ไม่ชัดเจนว่าสลับบทบาทหน้าที่อย่างไร รวมถึงวิธีการวัดประเมินผล “ประเมินผลจากความสาเร็จของ
กิจกรรม” คือกิจกรรมอะไร เนื่องจากในกลยุทธ์การสอนมีเฉพาะกิจกรรมการแข่งขัน จึงควรปรับและแก้ไขให้ชัดเจน
และสอดคล้องกันทั้งหมด
(๙) การคานวณค่า FTES ควรคานวณอัตราส่วนระหว่างจานวนการรับนิสิตกับจานวนอาจารย์ให้
ได้สัดส่วนกัน ซึ่งจะมีผลต่อการประกันคุณภาพ
(๑๐) หน้ า 9 การรั บ นิ สิ ต 100 คน ส าเร็จการศึกษา 100 คน ควรคานึงถึง นิสิ ตที่มี การพัก
การเรียนและการลาออก
(๑๑) ควรตรวจสอบงบประมาณอย่างละเอียด
(๑๒) การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาควรมีวิชาเกี่ยวกับการประกอบการและการตลาด
เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ด้านการตลาด ระบบตลาด หรือผู้ประกอบการ ซึ่งคณะการวิทยาการจัดการมีสาขาวิชาดังกล่าว
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(๑๓) ชื่ อ หลั ก สู ต รที่ ร ะบุ เ ป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558 ในรายละเอี ย ดปรั บ ปรุ ง มาจาก
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หากปรับปรุงในสาขาวิชาเดิมจะจัดเป็นหลักสูตรปรับปรุง หากเป็น
สาขาวิชาข้างเคียงจะจัดเป็นหลักสูตรใหม่ จึงควรทบทวนให้ถูกต้อง
(๑๔) หากมี การใช้ค าทับศั พท์ภ าษาอังกฤษว่า “ภาพยนตร์แ ละดิ จิทัล มีเดี ย ” เมื่อเสนอไปยั ง
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนอนุมัติห ลักสู ตรจะมีการส่ งไปยัง สานักงานราชบัณฑิต ยสภาเพื่อแปล
ความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้นจึงส่งกลับมาเพื่ อให้มหาวิทยาลัยแก้ไขให้สอดคล้องกับคาแปลนั้น ดังนั้นเพื่อลด
ขั้นตอนดังกล่าวจึงควรสอบถามจากสานักงานราชบัณฑิต ยสภาเพื่อแก้ไขก่อนส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(๑๕) จานวนหน่วยกิตขั้นต่า 137 หน่วยกิต รายวิชาทฤษฎีกับปฏิบัติมากเกินไป เพราะรายวิชา
ร้อยละ80 คือ 2-2-5 ทฤษฎีกับปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานกาหนดขั้นต่าเพียง 120 หน่วยกิตเท่านั้น
มติที่ประชุม
รับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
โดยให้ น ากลั บ ไปแก้ ไ ขตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ นะน า แล้ ว น ากลั บ มาเสนอขอความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
อีกครั้งหนึ่ง
5.3 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
สรุปเรื่อง
(1) สภามหาวิทยาลั ย อนุ มัติการจัดตั้งวิทยาเขตสระยายโสม ซึ่ งมหาวิทยาลั ยอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการเพื่อให้วิทยาเขตดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ. กาหนด และแจ้ง สกอ. ต่อไป
(2) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อให้วิทยาเขตสระยายโสม มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จึงกาหนดชื่อเรียกให้สอดคล้องกับการดาเนินการว่า “หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สระยายโสม ในโครงการพัฒนาวิทยา
เขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี”
(3) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่มีการเตรียมพร้อมดังกล่าว และเพื่อบริการ
ทางวิชาการในชุมชนในด้านการจัดการเรียนการสอน จึงกาหนดแนวทางในการจัดทาโครงการการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพสระยายโสมฯ ดังกล่าว
(4) มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารหน่ ว ยฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ สระยายโสม ในโครงการพั ฒ นาวิ ท ยาเขต
อู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี จัดทาโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กาหนด เพื่อจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ชุมชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวจานวน
หนึ่งแจ้งความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(5) มหาวิทยาลัยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระดับต่างๆ และได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ดังนี้
5.1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25
มิถุนายน 2558
5.2) ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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5.3) สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(6) มหาวิทยาลั ย น าเสนอโครงการจั ดการศึก ษานอกสถานที่ตั้ งฯ ในที่ ประชุม สภามหาวิทยาลั ย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ให้จัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ของโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ฯ และแยกเล่มหลักสูตร
สาขาวิชาที่จะเปิดสอนโดยปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอน เพื่อรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) ให้ มหาวิท ยาลั ย พิจ ารณาความเหมาะสมของการเปิ ดสอนในสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์
ณ ศูนย์นอกที่ตั้งดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรนี้จะครบรอบของการปรับปรุงเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559
(3) พิจารณาแก้ไขชื่อโครงการเนื่องจากมีความยาวมากเกินไป ควรแก้ไขเป็น “ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ง” เพื่อความชัดเจน และทบทวนหลักเกณฑ์ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เนื่องจากต้องได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และมีหลักเกณฑ์ให้ต้องศึกษาภายในสถาน
ที่ตั้งก่อน 2 ปี จึงจะสามารถศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
(4) ในอนาคตควรมีการเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งเป็นวิ ทยาเขตอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการของบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากการจัดตั้งวิทยาเขตมีหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยเห็นว่า
การปรับเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งระหว่างเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขต ควรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ จึงสอบถาม
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้ข้อมูลของการเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยสามารถใช้
หลั กสู ตรเดิมที่เ ปิ ดอยู่ ในมหาวิท ยาลั ย ได้ แต่ต้องใช้ศักยภาพคนละชุด และมหาวิ ทยาลั ย ได้ประสานกับสาขา วิช า
รัฐประศาสนศาสตร์ซง่ึ มีศักยภาพอีกชุดเช่นกัน จึงนาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มาจัดการเรียนการสอนใน
โครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการ
พัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
5.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
(1) อาจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(2) การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
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 มหาวิทยาลั ยเป็นผู้ มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(3) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
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พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภา
วิชาการรับทราบ
(4) มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คือ อาจารย์ ดร.นิรันดร์
สุธีนิรันดร์ เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน
2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแล้ ว เห็ น สมควรอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.นิ รั น ดร์ สุ ธี นิ รั น ดร์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม อนุ มัติ แต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.นิรั นดร์ สุ ธี นิรั นดร์ เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิรั นดร์ สุ ธี นิรั นดร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2558
5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการ
สอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั 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 และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิชาต่างๆ จานวน 33 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น
(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆต่อสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่งสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ การขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควรอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรทั้ง 34 สาขาวิชาตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆของหลักสูตรทั้ง 34 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (4 ปี)
(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
(5) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)
(6) สาขาวิชาพลศึกษา
(7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(8) สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา
(9) สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
(10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(11) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(12) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(13) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(14) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
(15) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(16) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(17) สาขาวิชาภาษาจีน
(18) สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
(19) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(20) สาขาวิชานาฏยศิลป์
(21) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(22) สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
(23) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(24) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(25) สาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์
(26) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(27) สาขาวิชาการตลาด
(28) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
(29) สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(30) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(31) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(32) สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
(33) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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(34) สาขาวิชาการบัญชี
5.6 ขออนุ มั ติ ก ารปิ ด หลั ก สู ต ร และก าหนดกลุ่ ม หลั ก สู ต รที่ จ ะรั บ การตรวจประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) สกอ. กาหนดแนวทางในการประกันคุณ ภาพระดับหลั กสู ตร โดยให้ เริ่ม ดาเนินการตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการสารวจหลักสูตรต่างๆ ที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(2) จากการสารวจข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวในข้อ 1 พบว่ามีหลักสูตร 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิม ซึ่งเลิกใช้แล้ว และไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน
กลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งมิได้
เปิดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 - 3 ปีการศึกษา แต่ยังคงมีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียน และรอการปิด
หลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนแล้ว
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามแนวทาง TQF ซึ่งเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
(3) มหาวิทยาลัยขอนาเสนอแนวทางการดาเนินการสาหรับหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกั น คุ ณภาพการศึก ษาโดยเสนอขอความเห็ นชอบแล้ ว จากที่ ประชุม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอปิดหลักสูตร และไม่รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 2 รอการปิ ดหลักสูตร และขอให้ สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบหลักสู ต รในกลุ่ มนี้ จัดทา
เอกสารรายงานผลต่ างๆ ตามแนวทางของหลักสูตรแต่ละประเภท เช่น หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 ให้ทาเอกสารรายงาน สมอ.07 - 02 และหลักสูตรตามแนวทาง TQF ให้จัดทาเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นต้น โดยให้จัดทาในลักษณะเท่าที่มีข้อมูลจัดกระทาได้เท่านั้น ทั้ งนี้หลักสูตรใน
กลุ่มนี้ไม่ขอรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
กลุ่มที่ 3 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพตามปกติในตัวชี้วัดทุกตัวที่ระบุไว้ในรายการประเมินระดับ
หลักสูตร
(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการปิดหลักสูตรและกาหนดกลุ่มหลักสูตรซึ่ง
จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่า ในหลักสูตรกลุ่มที่ 1 ต้องแจ้งจานวนนิสิตด้วยว่าไม่มีนิสิต
ตกค้างในหลักสูตรจึงสามารถปิดได้จานวน 165 หลักสูตร และในหลักสูตรกลุ่มที่ 2 ต้องแสดงจานวนว่ายังคงมีนิสิต
ตกค้างจานวนเท่าใด หากมีบัณฑิตศึกษาจะต้องมีวิธีการเยียวยา หากกลุ่มที่ 2 มีจานวนมากกว่า 20 คนขึ้นไป อาจารย์
ประจาหลักสูตรนั้นจะไม่สามารถไปประจาหลักสูตรอื่นได้ ทาให้เกี่ยวเนื่องในหลักสูตรกลุ่มที่ 3 ด้านสัดส่วนจานวนนิสิต
กับอาจารย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ดังนั้นต้องสารวจจานวนที่แน่ชัดในหลักสูตรกลุ่มที่ 3 ซึ่งการรวบรวม
ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากกองคลัง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกัน

๑๖

มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า หลักสูตรกลุ่มที่ 2 ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดาเนินการดังนี้
ในระดับ ปริ ญญาตรีมีการส ารวจข้อมูล อย่ างละเอียดและหลักสูตรส่ วนใหญ่ได้ถูกปรับปรุงเป็นหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐาน TQF แล้ว และในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้มีการประชุมระดับบั ณฑิตศึกษาและพิจารณาการ
ขยายเวลาในการศึกษาจากความจาเป็นหรือรายละเอียดที่แจ้งสาขาวิชาแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก คณะกรรมการ
ของบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติให้ทุกสาขาวิชามีการออกแบบฟอร์มสารวจนิสิตในแต่ละรุ่น โดยแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กรณีเกินเกณฑ์แล้วไม่ติดต่อกับมหาวิทยาลัยจะถูกตัดชื่อออก กลุ่มที่ 2 กรณีเกินเกณฑ์
แล้วมีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือสาขาวิชายังดูแลเนื่องจากเป็นนักศึกษาที่ใส่ใจในการเรียนอาจจะติดค้างเรื่อง
ทาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ซึง่ สาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมกันหารือจัดทาเป็นแผนรองรับเป็นรายบุคคล
มติที่ประชุม อนุมัติการปิดหลักสูตร และกาหนดกลุ่มหลักสูตรที่จะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรในกลุ่มที่ 1 หลักสูตรเดิมที่เลิกใช้แล้ว และไม่มีนิสิต/นักศึกษาค้างในระบบการศึกษาอนุมัติ
ให้ “ดาเนินการปิดหลักสูตร”
หลักสูตรในกลุ่มที่ 2 หลักสูตรตามมาตรฐาน พ.ศ.2548 และหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่มิได้
เปิดรับนิสิต/นักศึกษามาแล้ว 1-3 ปี แต่ยังมีนิ สิต/นักศึกษา(ที่ยังมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร) ค้างอยู่ในระบบ
การศึกษา อนุมัติให้ “รอการปิดหลักสูตร จนกว่านิสิตนักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรนั้นๆ กาหนด
และไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษา แต่ให้รายงานผลการจัดการศึกษาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา”
หลักสูตรกลุ่มที่ 3 หลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ “เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในทุกรายการ ตามแบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (มคอ.7 รูปแบบใหม่)”
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้ งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/๒๕๕8 ในวันพฤหั สบดีที่ 20
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

