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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช
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๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ
2. นายทนง

ธารทัศนวงศ์
โชติสรยุทธ์

ติดราชการ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๒. นางสาวอรุณี
๓. นายพิสิฐ
๔. นางสาววิลาวรรณ

พุทธลา
คู่วิมล
วงศ์วัฒนากูล
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๕.
๖.
๗.

นางสาวกฤตยา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณเป็นปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2560
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เพทหัสดิน ณ อยุธยา ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียาจารย์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จึงเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบ
กระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขีย ว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มี นิสิต นักศึกษาของ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ นางสาวชลธร ภูศรี นิสิตสาขาวิชา
แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ประจาปี 2559 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โ รจน์ ผลพั นธิ น แจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า ในวั น นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ในกรุงเทพมหานครต้อ งไปชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 9 ตามกาหนดการต้องชี้แจงในเวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.4 การประชุมหารือ เรื่องระบบผลิตครู ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.
มรภ.) 38 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และการประชุ มร่วมนายกสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง แนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เ พื่อสนอง
พระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันอัง คารที่
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เ ชิญอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใน 10 ปีต่อไป ให้เน้นทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เน้นการผลิตและพัฒนาครู เนื่องจากในอนาคตมีแนวโน้มในการปรับหลัก สูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เหลือเพียง 4 ปี รวมถึงการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจาก
มีอธิก ารบดีหลายมหาวิทยาลั ยไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว จึงต้องมี การพิจารณาอย่างรอบคอบโดยการศึกษา
หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ นอกจากนี้รัฐมนตรีได้เน้น มาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ว่าด้วยอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ให้เน้นการกาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกั บการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยาฐานะครู การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ ให้กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เป็นต้น
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เชิญอธิการบดี
และนายกสภามหาวิท ยาลัยของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏไปร่วมประชุม ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เผยแพร่
พระราชดาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวถึงแนวทางการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่เน้นว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏต้องทางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ ซึ่งหลังจากที่มีนโยบายเน้นการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมประชุมเพื่อปรับยุทธศาสตร์ ให้เน้นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ใหม่คือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นเลิศโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
เป็นสาคัญ เน้นพันธกิจ 5 ด้าน แต่เน้นหนักด้านท้องถิ่นให้มากขึ้น ด้านที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสมรรถนะตามที่
ตลาดแรงงานต้องการ หลักสูตรใดไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นจะปิดตัวลง ด้านที่ 2 เน้นการวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้และนวัตกรรมที่ มี คุณภาพได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกั บ ความต้องการของชุมชนและท้ องถิ่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้านที่ 3 การให้บริการทางวิชาการ งานวิจัยต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์และยกระดับคุณภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและชีวิต
ความเป็นอยู่ของท้อ งถิ่น ด้านที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมื อทั้ง ภาคประชาชน ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการ ในลักษณะของสังคมสัมพันธ์ และด้านที่ 5 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ มีความคล่องตัวยืดหยุ่น
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งในพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏได้พิจารณาแล้วมีประเด็นที่จะนามาใช้ใน
4 ยุทธศาสตร์ด้วยกั น คือ 1) การพัฒ นาท้องถิ่น ตัวชี้วัดต้องครอบคลุมเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2) การผลิตและพัฒนาครู ต้องผลิตทั้งรูปแบบปิดและรูปแบบเปิด เน้นกระบวนการผลิต กระบวนการพัฒนา และ
กระบวนการติดตาม การใช้บัณฑิ ตครูต้อ งมี คุณภาพเชิง ประจัก ษ์ม ากยิ่ง ขึ้น 3) การยกระดั บ คุณภาพการศึก ษา
เน้นเทคโนโลยีในแหล่งผลิตบัณฑิต และ 4) การพัฒนาระบบบริห ารจัดการ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจานวน 200 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้มีการนัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
บริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวต่อไป

๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด นาเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เป็น ผู้แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบาย
ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อ วันศุก ร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ สรุปรายงานการประชุม ดังนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องที่ 1
แจ้งพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คือการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ
ต่างๆ เช่น มีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทา เป็นพลเมืองดี เป็นต้น เรื่องที่ 2 งานด้านการศึกษาที่ ได้ทรง
มอบหมายองคมนตรี ดังนี้ 1) งานการศึก ษาและการพัฒนาด้านครูคุณภาพ แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏทางานให้
เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน 3) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้พัฒนาต่อ
ยอด เรื่องที่ 3 พระราชวินิจฉัยเกี่ ยวกั บ ยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ต้องรับ ทราบปัญ หาประชาชน
ในท้ องถิ่น และน ายุท ธศาสตร์ ใหม่ ม าพั ฒ นาและปรับ ใช้ ให้เ หมาะสมตามสภาพและประเพณีท้ อ งถิ่ น เรื่ องที่ 4
ความสอดคล้อ งของพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เรื่องที่ 5 คาแนะนาข้อเสนอแนะขององคมนตรี แนะนาเรื่องการเรียนในระดับอุดมศึกษา
การนากรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี มาปรับใช้ โดยให้ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานและการ Reprofile อย่างเข้มข้น และสุดท้ายได้มอบพระราชดารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ให้แก่คณะกรรมการทุกท่านตามเอกสารแจกในที่ประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลในหลายส่ วนให้
ความสาคัญ กั บมหาวิทยาลัยราชภัฏมากขึ้น ตามกรอบยุท ธศาสตร์แห่ง ชาติ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยควรปรับยุทธศาสตร์ การ Reprofile
โดยพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และนโยบายของ
รัฐมนตรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการกาหนดงบประมาณต้องมีนโยบายกากับโดย
พิจารณาปรับให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และในวงเงิน 200 ล้านที่รัฐบาล
จัดให้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรร่วมกันพัฒนาวางรากฐานให้ต่อยอดได้ เพื่อของบประมาณสนับสนุนในปี
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุ ม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เลขานุการฯ นาเสนอที่ ป ระชุมพิจ ารณารายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
1. คณะครุศาสตร์ สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสานักคอมพิวเตอร์ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผน
กลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

๕

เจ้าพระยา เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 18 (14)
และมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้ด าเนิ นการจัดท าคาสั่ ง สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาที่ 17/2560 เรื่อง แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาสานักประชาสัมพั นธ์และสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 และ
จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 18/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจา
สานักคอมพิวเตอร์ สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 รวมทั้งจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 21/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2560
2. อาจารย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล กรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนมหาวิทยาลัยจากประเภท
วิชาการ ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา มหาวิทยาลัยฯ จึงดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขึ้น ในวันที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผลปรากฎว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ จ จา จิตรภิร มย์ ได้รับ การเลือกเป็นกรรมการ
บริหารงานบุคคลจากผู้แทนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 19/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
3. ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม รายชื่อลาดับที่ 4 มีถ้อยคาผิด สานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงขอแก้ไข
คาผิดจากคาว่า “กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ ” แก้ ไขเป็น “กรรมการ” มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาได้
ดาเนินการจั ดท าคาสั่ ง สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยาที่ 20/2560 เรื่อ ง แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
(1) คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 17/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
(2) คาสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 18/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
(3) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 19/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
(4) คาสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่ 20/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
(5) คาสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 21/2560 เรื่อง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
4.2 ข้อมูลจานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่บรรจุเป็นข้าราชการครู
ประจาปีการศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่ง ตั้ง บุ คคลเข้า รับ ราชการเป็นข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ตาแหน่ง ครูผู้ ช่วย สัง กั ดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง สพฐ. ได้ด าเนิน การสอบคั ดเลือ กและประกาศผลการ
สอบแข่ง ขัน โดยมี บัณฑิ ตของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา สอบบรรจุได้ จ านวน 417 คน และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา

๖

ท้องถิ่นปี 2560 ในรูปแบบการประกันการมีงานทา โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชาที่กาหนด ซึ่ง สกอ. ได้ดาเนินการคัดเลื อกโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
จานวน 3,792 คน โดยมี บัณฑิ ตของมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาสอบบรรจุได้จานวน 156 คน
นอกจากนี้ ข้อ มูล 10 อั นดับ สูง สุดของสถาบัน การศึก ษาที่ มีนัก ศึก ษาสอบเข้าโครงการคืนครูสู่ท้องถิ่น ปี 2560
จากนายทนง โชติส รยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาได้มี การเผยแพร่เมื่ อวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอันดับที่ 3 (มี 2 สถาบันการศึกษา) จาก
10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการคืนครูสู่ท้องถิ่น ปี 2560
ฝ่ายวิชาการ มบส. และคณะครุศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลผลการสอบดังกล่าว และประมวลผลจาแนก
เป็นสาขาวิชา นาเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูล จานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่บรรจุเป็น
ข้าราชการครู ประจาปีการศึกษา 2560 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรนาข้อมูลจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามาเปรียบเทียบกับข้อมูลจานวนบัณฑิตทีบ่ รรจุเข้า
เป็นข้าราชการครู เมื่อคิดเป็นร้อยละจะสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 30
มีจานวนบัณฑิตที่บรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูคิดเป็น อันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 26 และสาขาวิชา
สังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละไม่ถึงร้อยละ 10 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวและแก้ไขให้ตรงจุดได้
(2) มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒ นาควรมี การดาเนินงานด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อนามา
วิเคราะห์และวิจัย เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้านคุณภาพของบัณฑิต
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลจานวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่บรรจุเป็นข้าราชการ
ครู ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 573 คน
4.3 รายงานสรุปการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึก ษา ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ ดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีการ ดังนี้
1) รับตรง (สอบคัดเลือก)
2) พิจารณาจากผลคะแนน GAT/PAT
3) พิจารณาจากผลการเรียน (GPA)
4) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ
5) ระบบ ADMISSIONS
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาชาวต่างประเทศจากโครงการความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามความ
ร่วมมื อ (MOU) ไว้ ซึ่ง เข้าเรียนในหลัก สูตรของมหาวิท ยาลัยต้นสัง กั ดเดิม และมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
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เจ้าพระยา โดยนักศึกษากลุ่มนี้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเดิมเป็นผู้คัดเลือกจั ดส่งมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิท ยาลัยได้มอบหมายให้ บัณฑิ ตวิทยาลัยร่วมกับ คณะต่างๆ ดาเนินการคัดเลือกด้วยการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลข้อมูลการรับเข้านักศึกษาดังกล่าว และนาเสนอ
รายงานสรุปการรับสมัครนักศึก ษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิ ตศึก ษา ประจ าปีการศึก ษา 2560 ต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยประเด็นนาเสนอ
ดังนี้
1. ด้านจานวนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี
1. จานวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 3,951 คน
2. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 3,937 คน
2.1 การรับตรง (สอบคัดเลือก) ทั้ง 3 รอบ จานวน 3,359 คน
2.2 การพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT จานวน 62 คน
2.3 การพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) จานวน 39 คน
2.4 การพิจารณาจากความสามารถพิเศษ จานวน 23 คน
2.5 การรับจากระบบ ADMISSIONS
จานวน 454 คน
3. จ านวนนัก ศึก ษาที่ ม าจากโครงการความร่วมมื อกั บมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จ านวน
ประมาณ 70 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสานงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. จานวนนักศึกษาตามแผนรับ รวมทั้งหมด 230 คน
2. จานวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จานวนทั้งหมด 131 คน
2. ด้านการดาเนินการตามแผนรับ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ
ระดับปริญญาตรี
1. การรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ จานวน 4 สาขาวิชา
2. การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จานวน 34 สาขาวิชา
3. การรับเข้าเกินแผนรับ จานวน 30 สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จานวน 5 สาขาวิชา
ที่ ป ระชุ ม ได้รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล รายงานสรุ ป การรั บ สมั ครนั ก ศึก ษาใหม่ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรนาเสนอจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาด้วย เพื่อให้ทราบถึง แนวโน้มความสนใจของผู้สมัครและ
มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษาต่อไปได้
(2) ควรปรับนโยบายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้เน้นทางธุรกิจจากการวิจัย เนื่องจากมีพื้นที่
และมหาวิทยาลัยมีทุนวิจัย
(3) ควรพิจารณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดใหม่ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเดิม หรือปิดหลักสูตร
ในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนน้อยหรือไม่มีผู้เรียน เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนรับ 30 คน
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แต่มีจานวนผู้เรียนเพียง 4 คน สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน จานวนรับ 20 คน มีผู้เรียน
เพียง 3 คน และหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ยังไม่มีผู้เรียน เป็นต้น
(4) หลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีไม่ควรปรากฎในแผนรับ ให้ถือว่าเรียน
ในมหาวิท ยาลัย เนื่อ งจากในปัจจุบัน สกอ. เข้ม งวดในการตรวจศูนย์นอกที่ ตั้ง และหลัก สูตรดังกล่าวไม่ ผ่านการ
ตรวจประเมิน
(5) เนื่ อ งจากปัจ จุ บัน มีนั ก ศึ ก ษาจากสาธารณรั ฐประชาชนจี น จ านวนมากที่ ส นใจเข้ า มาเรี ย น
ในมหาวิทยาลัยของไทย จึงควรมีการประสานงานระหว่างสถาบันขงจื๊อและสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
เพื่อเตรียมการดาเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบ รายงานสรุป ผลการรับ สมั ครนัก ศึก ษาใหม่ ระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ บัณฑิ ตศึก ษา
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 3,937 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลัยได้ดาเนินการเลือกบุ คคลเพื่อดารงตาแหน่ง ผู้อ านวยการส านั ก งานอธิก ารบดีโ ดย
ดาเนินการตามข้อบังคับฯ 3 ฉบับ ดังนี้
1) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษาสัง กั ดมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยาให้ด ารงตาแหน่ ง สูง ขึ้น พ.ศ.2555 โดย
สภามหาวิทยาลัยได้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เป็นแนวทางในการ
จัดทาข้อบังคับฯฉบับนี้
2) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ซึ่งได้เพิ่มเติมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งสอดคล้องกับมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับ
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
3) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
โดยสาระสาคัญ ของข้อบังคับฯ ฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับฯว่าด้วยการกาหนดระดับ ตาแหน่ง และการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึก ษาสัง กั ดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาให้ดารง ตาแหน่ง สูง ขึ้น
พ.ศ.2555 ใน 2 ประเด็น คือ
3.1) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ
3.2) ยกเลิกความในข้อ 27 ของข้อบังคับฯว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึก ษาสัง กั ดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่ง สูง ขึ้น
พ.ศ.2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 27 การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบัง คมทู ล ฯ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ”

๙

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ.2559 ได้เห็นชอบ และอนุมัติการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูง ขึ้นและ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย (กอม.) ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม
พ.ศ.2560 ได้เห็นชอบแต่งตั้งให้ นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาจึง ได้จัดทาคาสั่ง สภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 2/2560
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา) สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ส าหรั บ ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา) ได้ ป ระชุม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน อั ง คารที่
21 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้า
รับการประเมินเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 และมีผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
2. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการประเมิ นเพื่ อแต่ ง ตั้ง บุ ค คลให้ ดารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ส าหรั บ ข้ าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อตรวจสอบคุณบัติของ
ผู้ขอรับการประเมิน และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่ อทาหน้าที่ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และทักษะ
สาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ประเภทผู้บริหาร) ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ต่อมาคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่ ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และทักษะ สาหรับตาแหน่งที่จ ะแต่งตั้ง (ประเภทผู้บริห าร) ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิก ารบดี ได้ป ระชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เพื่อกาหนด
แนวทางการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ไปดาเนินการออกข้อสอบภาคทฤษฎี การสัมภาษณ์ และ
การทดลองปฏิ บั ติ เมื่ อ ผู้เ ข้ า รับ การประเมิ น เข้า รั บ การทดสอบเสร็ จ สิ้ นแล้ ว คณะอนุ ก รรมการฯจะท าหน้ า ที่
ตรวจข้อสอบและให้คะแนน โดยจะส่งผลคะแนน (ซองปิดผนึก) ไปยังเลขานุการคณะกรรมการฯ นาแจ้งที่ประชุม
และคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
ได้ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินทั้งสองรายนาเสนอ
วิสั ย ทั ศ น์ คนละไม่ เ กิ น 15 นาที และตอบค าถามที่ เ หมื อ นกั น ซึ่ ง คณะกรรมการฯตั้ง ขึ้ นมาจ านวน 3 ข้ อ เมื่ อ
คณะกรรมการฯประเมิ น เสร็ จ สิ้ น แล้ ว จึ ง ส่ ง ผลคะแนนให้ เ ลขานุก ารคณะกรรมการฯรวบรวมและตรวจสอบ
เมื่ อเลขานุก ารตรวจสอบผลคะแนนจากคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้วจึง เปิดซองผลคะแนนการประเมิ นความรู้
ความสามารถ และทั ก ษะที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯส่ ง ผลคะแนนมา และท าการบั น ทึ ก คะแนนทั้ ง หมด และให้
คณะกรรมการฯตรวจสอบคะแนนการประเมินของตนเองว่าเป็นไปตามที่ประเมินหรือไม่ (แบบไม่แสดงชื่อผู้ประเมิน)
ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สาหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา) ได้เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้รับการประเมินทั้งสองรายที่ได้คะแนนการประเมินทุกด้านรวมกัน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และให้เสนอชื่อ นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้ได้คะแนนร้อยละ 80.92 และได้คะแนนการ
ประเมินสูงสุดเป็นผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

๑๐

ฝ่ายเลขานุการได้นาผลคะแนนการประเมินเพื่อคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการการดาเนินงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีแล้ว ถือว่ามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการอย่างถูกต้องในเงื่อนไขตามข้อบังคับฯ แล้ว จึงมีมติ เห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
เป็นผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุ ล เป็นผู้อานวยการส านักงานอธิการบดี ตามที่
อธิการบดีเสนอ
5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยฯได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 3” ในวันที่ 17 – 18
มี น าคม 2560 ณ เดอะ คาแนลการ์ เ ด้ น รี ส อร์ ท จั ง หวั ด เพชรบุ รี และคณะกรรมการด้ านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้พิจารณาปรับแก้ไขและมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง ที่ 7/2560 วันพฤหัส บดีที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ก ารตั้ง ข้อสัง เกตและมี ก ารแสดงความคิดเห็ น ว่า ควรมี ก ารพิจ ารณา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น การกาหนดเครื่องแบบของสายสนับสนุนและ
สายวิชาการให้แตกต่างกัน และมีการระบุระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5.3 (ร่า ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยาว่า ด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิท ยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8
พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่ อวั นพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้ พิ จ ารณาปรั บ แก้ ไขและมี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่า ง) ข้อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... และนาเสนอสภามหาวิท ยาลัยเพื่อ
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

๑๑

การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้วมี ก ารตั้ง ข้อสัง เกตและมี ก ารแสดงความคิ ดเห็นหลากหลายสรุ ป ได้ว่ า
เนื่องจากข้อบังคับฯ เดิม มีความชัดเจนครอบคลุมแล้ว จึงไม่ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดที่สมบูรณ์อยู่แล้ว เช่น การปรับแก้
ในประเด็นที่ระบุให้บุคคลที่จ ะเกษียณอายุราชการจัดส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน ในปีที่เกษียณ ซึ่งจะเป็น
ปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติอย่างมาก เนื่องจากการดาเนินงานขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการใช้เวลาเร็วที่สุดคือ 3 เดือน ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลา และไม่ ควรก าหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับ ฯ เนื่องจากผู้ขอก าหนดตาแหน่งทาง
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัยย่อมมี คุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูง จึงควรกาหนดในประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเท่านั้น และ สกอ. ก็ได้กาหนดบทลงโทษไว้ชัดเจนแล้ว ได้แก่ 1) ก่อนแต่งตั้ง หากมีการทุจริตลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น จะไม่แต่งตั้งและงดขอตาแหน่งภายใน 5 ปี 2) เมื่อได้ตาแหน่งไปแล้ว ภายหลังมาค้นพบว่ามีการทุจริต
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ให้ถอดถอนจากตาแหน่งนั้น เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอมายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
หนึ่ง
5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ข้อ 8 “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการขึ้น ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ ากบุ คคลที่ มิ ได้ สั ง กั ดมหาวิ ท ยาลั ย โดยคั ดสรรจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่ งต้ องครอบคลุ มสาขาวิชาที่ มี การจั ดการเรี ยนการสอนในมหาวิ ท ยาลัยจ านวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน
(3) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(4) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตาม (1) และ (2) มีวาระการดารงตาแหน่งสามปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใหม่ได้อี กกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงก่ อนครบวาระและยังมิ ได้แต่งตั้งกรรมการแทนให้ คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่”
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ อ อกค าสั่ ง ที่ 21/2557 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ง ทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 21 สิง หาคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการชุด นี้
จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงจัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตามรายชื่ อ ที่ เ สนอมา โดยให้ ป รั บ แก้ ไขชื่ อ บุ ค คลในต าแหน่ ง
ผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไขโดยระบุเป็นชื่อตาแหน่งแทน

๑๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. ศ.ดร.สายหยุด จาปาทอง
ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ
กรรมการ
3. ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
4. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการ
5. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
กรรมการ
6. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการ
7. ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
กรรมการ
8. รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
เลขานุการ
9. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.5 การเสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เสนอขอเที ยบตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิ ชาการตลาด จาก
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนการบรรจุเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ มี ห นั ง สื อขอหารื อกรณี ดั ง กล่ าวไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว และได้รับคาตอบว่า “มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่เคยดารงตาแหน่ง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นพนัก งานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ดารงตาแหน่งวิชาการเดิมหรือไม่สูงกว่า
ตาแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาที่บุคคลนั้นเคยดารงอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และการ
ดาเนินการในเรื่อ งดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ” ต่อมาคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 18
ระบุว่า “การเทียบตาแหน่ง ทางวิชาการเพื่อบรรจุ เ ป็นพนักงานมหาวิท ยาลัย กรณีที่เ คยได้รับการแต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด” คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งทางวิชาการเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย” ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้ดาเนินการ
พิจ ารณาเอกสารต่า งๆ ในการขอเที ย บตาแหน่ง ทางวิ ช าการ ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ด ถนอม ตัน เจริ ญ
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศที่กล่าวถึงในข้อ 2 ข้างต้น ประกอบด้วย
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2548
2) เอกสาร ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอกาหนดตาแหน่ง
3) สาเนาคาสั่ง มหาวิท ยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ 70/2557 เรื่อง แต่ง ตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
4) สาเนาหนังสือ สกอ. ที่ ศธ0509 (2)/814 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560
ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม ครั้ง ที่
7/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 แล้วมีมติ “รับทราบและเห็นชอบให้ดารงตาแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาที่
บุคคลดังกล่าวเคยดารงอยู่ โดยให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งและให้นับตั้งแต่วันที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๓

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเห็นชอบการเทียบ
ตาแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ตั้ง แต่วันที่ 3 ตุล าคม 2559 ซึ่ง เป็นวันที่ บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการเที ย บต าแหน่ ง วิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าการตลาด ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม
2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
1. อาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์ ดร.ธิดา อมร ในสาขาวิชาเคมี
2. การขอก าหนดตาแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์ดัง กล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554,
(ฉบับ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิท ยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ.
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุใ ห้ม หาวิท ยาลั ยเป็นผู้ มี อ านาจแต่ง ตั้ง และถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลัง จากการ
ดาเนินการแล้วได้มี ก ารประชุม คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ง ทางวิ ชาการเพื่อ พิจ ารณาผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
4. มหาวิท ยาลัยนาผลการดาเนินการดัง กล่าวข้างต้น เข้าสู่ก ารพิจ ารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 1 ราย คือ
1) อาจารย์ ดร.ธิดา อมร
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาเคมี)
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) จากรายละเอียดตามเอกสารข้อ 2 ระบุว่าส่งผลงานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และ
ผลงานสมบูรณ์ทุกประการ จึงควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “พร้อมทั้งการพิมพ์เผยแพร่” เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) ควรเชิญ อาจารย์เ ป็นที่ ป รึกษาส าหรับ อาจารย์ที่ จ ะท าวิจัย เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มี ความ
ซับ ซ้อนและเป็นตัวอย่างของการทาวิจัย ที่เ ป็นประโยชน์แก่ ม หาวิท ยาลัยได้ รวมทั้ง มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดี เป็นที่
น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
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มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ธิดา อมร ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติห น้าที่เ ต็ม เวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอ าจารย์ป ระจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บมาตรฐานการศึก ษา การประกั นคุณภาพ
การศึก ษา การเปิด การสอนของมหาวิ ท ยาลัย และติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานของมหาวิท ยาลั ย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2555
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิท ยาลัยจึ ง นาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง หลัก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ว มี ม ติเ ห็น ชอบการเปลี่ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ โดยมีการตั้งข้อสังเกตให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อคุณวุฒิและ
ชื่อมหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ฐิติวรดา พลเยี่ยม เนื่องจากในคุณวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ต้องสาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหากสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องเป็น คุณวุฒิการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรตรวจสอบคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. เนื่องจากในรายที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ ไม่มีคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ และรายที่ 5
อาจารย์ฐิติวรดา พลเยี่ยม คุณวุฒิระดับปริญญาโท ไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2555
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3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2555
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2554
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 17 สิ ง หาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2560
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อารี ว รรณ เอี่ ย มสะอาด ขออนุ ญ าตแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ
“การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” (The 1st National and International Conference 2017 on
Education for Sustainable Locality Development) ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

