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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด
จาปาทอง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
จูฑา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๑๐. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๑. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๒. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๓. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๕. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๓. อาจารย์ ดร.ปิยะ
๔. นายพิสิฐ

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

ปุณธนกรภัทร์
ทองคาสุก
วงศ์ญาณิน
วงศ์วัฒนากูล

๒

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายอภิชาติ
นางสาวอรุณี
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

สิงห์ชัย
คู่วิมล
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579)
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้ร่วมกันจัดทาเอกสารยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการสรุปยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ประกอบกับ KPI แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการ
แก้ไขเล็กน้อย ได้แก่ ชื่อเอกสาร แก้ไขจาก “ยุทธศาสตร์ใหม่” โดยตัดคาว่า “ใหม่” ออก และตัดคาว่า “พระราโชบาย”
ออก ตามข้อเสนอแนะของที่ป ระชุมองคมนตรี จึงยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ และขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อน และจะนาเอกสารฉบับสมบูรณ์มาเผยแพร่อีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษา ดังนี้
(1) สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทาโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คิดเป็นคะแนน 80.09
อยู่ในลาดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด และลาดับที่ 17 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 77 แห่ง
ในการนี้ทางสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มอบเกียรติบัตร ให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อเชิดชูเกียรติที่ห น่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับสูงมาก
(2) อาจารย์นันทนัช วัฒนสุภิญโญ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยาย (Oral) ของกลุ่มการวิจัยในชั้นเรียน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓

(3) อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลการนาเสนอดีมาก
Excellent Presentation โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(4) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลการนาเสนอดีมาก Excellent
Presentation โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ
ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(5) นางสาวอารยา ซานอก นิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ ได้รับ ทุ น รัฐ บาลอิน โดนี เซี ย Damasiswa Scholarship Program ประจาปี 2560 โดยเป็น ตัว แทน
1 ใน 2 คนไทย ไปศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อง รั บ รองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2560
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ ป ระชุม พิ จารณารายงานการประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่ 8/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานกระบวนการพิจารณาคดีและคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
สรุปเรื่อง
1. คดีนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างบริษัท มหาเจ้าพระยา 2009 จากัด ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ถูกฟ้องคดี ในกรณีผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาข้อตกลงปรับปรุงพื้นที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย
ตามโครงการความร่วมมือบริหารจัดการใช้อาคารในเชิงวิชาการและธุรกิจประสบการณ์วิชาชีพจึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีบอกเลิกสัญญา
2. ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ช าระเงิน แก่ ผู้ ฟ้ องคดีจ านวน 1,796,383.56 บาท ดอกเบี้ ยในอั ต ราร้อ ยละ 7.5 ต่ อปี นั บ แต่ วัน ฟ้ องเป็ น ต้น ไป
จนกว่าจะชาระเสร็จ ต่อมาผู้ถูกฟ้องโดยงานวินัยและนิติการ ได้ดาเนินการอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557
3. ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษาในคดีหมายเลขดาที่ อ.374/2557 และคดีหมายเลขแดงที่
อ.517/2560 ระหว่ า ง บริ ษั ท มหาเจ้ า พระยา 2009 จ ากั ด ผู้ ฟ้ อ งคดี กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาที่ ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศาลปกครองกลาง เวลา 9.30 น. โดยศาลปกครอง
สูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
4. งานวินัย และนิติการได้นาผลคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

๔

มติที่ประชุม รับทราบคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดาที่ อ.374/2557 และคดีหมายเลข
แดงที่ อ.517/2560 ระหว่างบริษัท มหาเจ้าพระยา 2009 จากัด ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง และให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและ
คณะ
สรุปเรื่อง
สาระสาคัญของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 กล่าวถึง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลั ก สู ตรและคณะ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานข้อ 4 ระบุ ให้ น าผลการประเมิน คุณ ภาพทุ กหลั กสู ต รและทุ กคณะที่ ผ่ าน
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการระดั บ สถาบั น เสนอสภาสถาบั นเพื่ อพิ จารณา และข้อ 5 นาผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2559 ระดั บ หลั กสู ต ร ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม 2560 และระดั บ คณะ/วิท ยาลั ย ในช่ ว งเดื อ นสิ งหาคม 2560
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
งานประกัน คุณ ภาพการศึกษา นาผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ในระดับ หลั กสู ตร และระดับ คณะ เสนอต่อ คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งที่
5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา
2559 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และจึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ทุกคณะควรเน้นการพัฒนาในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เนื่องจากมีผลการประเมินสูงสุด
เพี ย ง 3.58 ซึ่ งถื อ ว่ าอยู่ ในระดั บ ดี เท่ านั้ น โดยเฉพาะคณะวิ ท ยาการจั ด การ ซึ่ งมี ผลการประเมิ น ในระดั บ พอใช้
ทั้งองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตและองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
(2) ควรจ าแนกข้อสั งเกตของการประเมินคุณ ภาพการศึกษาเป็นรายคณะและรายหลั กสู ตร โดย
จ าแนกข้ อเสนอแนะที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงส าหรับ คณะที่ ได้ พ อใช้ ต้ องปรับ ปรุง และในองค์ ป ระกอบที่ ยังไม่ ได้
มาตรฐาน แล้วจัดส่งไปยังคณะ/หลักสูตรเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและตรงจุด
(3) ควรเน้นการพัฒนาในองค์ประกอบของระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(4) ควรมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่ชัดเจนส าหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน เช่น ในกรณี
หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน เนื่ องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ ควรปรับแก้ไขให้ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครบถ้วน
(5) จากข้อเสนอแนะเรื่องการคุ้มครองสิทธิในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยควรมีกลไก
จัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส่งผลต่อการจัดลาดับมหาวิทยาลัยในอนาคต
(6) ในกรณีที่คะแนนจากการประเมินมีระดับเกณฑ์ไม่เท่ากัน เช่น ในหน้า 26 คะแนน 3.47 อยู่ใน
ระดับพอใช้ แต่บางหน้า คะแนน 3 อยู่ในระดับดี ควรระบุหมายเหตุให้ชัดเจน
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(7) เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เป็นการพิจารณากระบวนการ
ทางานมากกว่าประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมจากที่ สกอ.
กาหนด เพื่อให้การประเมินเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และสามารถนาไปใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยวัดผลความสาเร็จจากเป้าหมายที่กาหนด เช่น องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ต้องสะท้อนถึงคุณภาพ
บัณฑิต
(8) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและติดตามข้อมูลจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณ ภาพภายนอก รอบที่ 4 ซึ่งจะเน้นให้เกิดระบบการประกันคุณ ภาพภายในให้
แข็งแรง โดยการกาหนดเป้าหมายภายในและผลของการดาเนินกิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว และมีวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยนาผลลัพธ์มาประชุมและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยกาหนดจุดเด่นในระดับคณะด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และให้
นาข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปเรื่อง
สาระส าคั ญ ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาว่ าด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย
และจั ดทาเป็ น งบประมาณรายจ่ าย ประเภทเงินรายได้ป ระจาปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน
ได้ ด าเนิ น การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ย ประเภทเงิ น รายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
โดยงบประมาณดั งกล่ าวได้ มี ม ติ เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารการเงิน และทรัพ ย์ สิ น ในคราวประชุม ครั้งที่
1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การด้ านงบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย ตามกระบวนการขั้ น ตอนวิ ธี
งบประมาณ และเป็ น ไปตามมาตรา 18 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.2547 ข้ อ (11) ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงนา
เรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรเพิ่มงบประมาณในการทาผลงานวิจัย สาหรับคณาจารย์ และควรตรวจสอบความถูกต้องของ
งานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งควรรวบรวมผลงานวิจัย ระบุจานวนงานวิจัยและข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
เพื่อเป็นมาตรฐานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
(2) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการคานวณประมาณการรายรับเงิน บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในหน้า 2 อาจมีความผิดพลาดจากการคานวนจานวนนักศึกษาในแต่ละปี
(3) ควรระบุข้อมูลจานวนนักศึกษาทั้งหมดและจาแนกจานวนนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อเป็น
ข้อมูลให้มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการลงทะเบียนเรียน
(4) ควรเร่งดาเนินการโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด โดยเฉพาะในกลยุทธ์ที่ 2 ด้านที่ 2 พัฒนา
ระบบการเรีย นการสอน และทั กษะการเรียนรู้ เนื่องจากปั จจุบั นมหาวิทยาลั ยมีการแข่งขัน สูง จึงควรพั ฒ นาให้ มี
คุณภาพ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าหน่วยงานทั้ง สิ้นจานวน 17 หน่วยงาน มีเพียง 7 หน่วยงานเท่านั้นที่มีการเบิกจ่าย
ถึงเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึง่ น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยงานทั้งหมด
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(5) การที่มหาวิทยาลั ยมีวงเงิน คงเหลือจานวนมากจะแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพราะ
งบประมาณแผ่นดิน ใน 1 ปีงบประมาณ ต้องดาเนินการภายในระยะเวลา 9 – 10 เดือนเท่านั้น หากใช้ไม่เสร็จถือว่า
มหาวิทยาลัยหย่อนสมรรถภาพการบริห ารจัดการ และถูกเรียกงบประมาณคืน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกาหนดเกณฑ์
ในการใช้เงินรายได้ประเภท บกศ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับเงินงบประมาณแผ่นดิน
(6) เนื่ อ งด้ ว ยมี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ทาให้ ระบบการจั ดหาภาครัฐมีการเปลี่ ยนแปลงให้ เข้มงวดมากขึ้น และสามารถติดตามตรวจสอบได้
มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาโดยละเอียดและเพิ่มความระมัดระวังในการดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายฉบับใหม่
(7) ควรตรวจสอบข้อมูลตัวเลขในเอกสารกับข้อมูลที่ขออนุมัติจากสานักงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มหาวิทยาลัยต้องนาไปคานวณงบประมาณต่อหัวของนักศึกษาต่อไป
(8) ควรแยกงบประมาณ เงิน กศ.พ. กับ กศ.บพ. และงบประมาณของโรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาออกจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเงินดังกล่าวมีข้อบังคับและระเบียบ
การใช้เงินโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อความชัดเจนของการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้ว ยนิ ย ามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีห น้ าที่ห ลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบั ติห น้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน ที่รับผิดชอบในหลั กสู ตรที่เปิดสอน” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4.
ว่าด้วยนิ ยามของอาจารย์ป ระจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณ วุฒิ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10.
ว่าด้วยจานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และกาหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
คณะครุ ศาสตร์ คณะวิ ทยาการจั ดการ และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
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1) การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
2) การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕5๘ ได้แก่
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ฉบับปี พ.ศ. 2559
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึ ง หลั ก เกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น แล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ฉบับปี พ.ศ.2559
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ.2559
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ.2559
5.4 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ในสาขาวิชาการศึกษา และอาจารย์ จานวน
2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์ วาปี
คงอินทร์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ (2) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบั บที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลั ยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการ
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แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
มหาวิ ท ยาลั ย น าผลการด าเนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
วรวัฒนชัย
(สาขาวิชาการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560
2) อาจารย์วาปี คงอินทร์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560
3) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ได้ ตั้ งข้ อ สั งเกตและแสดงความคิ ด เห็ น ว่า มหาวิ ท ยาลั ย ควรส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนทุนวิจัยให้คณาจารย์จัดทาผลงานวิจัยเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นต่อไป
มติที่ประชุม 1. อนุ มัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญ จนาฏ วรวัฒ นชัย ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์วาปี คงอินทร์ ดารงตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560
5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม (ต่ อ เนื่ อ ง) (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และนากลับเข้ามาเสนอที่ประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิช าการ ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (ครั้งที่ 2) และที่ประชุมมีมติให้ แก้ไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
ก่ อ นน าเสนอสภาวิช าการเพื่ อ พิ จ ารณา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2560 วัน ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕60 (ครั้งที่ 1)
ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ
กลั่นกรอง ก่อนนามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
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การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างหลากหลาย
สรุปได้ดังนี้
1. ควรตรวจสอบการใช้คาให้ตรงกันทั้งเล่มหลักสูตร ได้แก่ หน้า 3 – 4 ระบุว่า “เอกเทคโนโลยี ”
และหน้า 46 – 47 ระบุว่า “เอกวิชา” ควรแก้ไขเป็น “วิชาเอก”
2. ควรตรวจสอบความถู กต้ องของภาษาอังกฤษ เช่น รายวิช าการพั ฒ นาบุ ค ลากร ควรปรับ แก้
ภาษาอังกฤษเป็น “Human Resource Development” หรือ “Personal Development” เป็นต้น
3. ควรเร่งรัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตารา เพื่อเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม
4. หน้ า 10 ควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวั ต ถุป ระสงค์ โดยการระบุ ทั กษะปฏิ บั ติ ให้ ชั ด เจน
เนื่ องจาก “ความใฝ่ รู้ ” ไม่ใช่ทักษะปฏิบั ติ และควรพิ จารณาประเด็นที่ไม่ส ามารถประเมินได้ รวมทั้งควรระบุเป็ น
ความเรียงเบื้องต้นก่อนเริ่มระบุรายข้อ เช่น จิตสาธารณะ โดยเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4 ในประเด็นที่ไม่สามารถพัฒนา
ในรายวิชาได้ชัดเจน ต้องระบุเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. ควรตรวจสอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยไม่ควรมีมาตรฐาน
ปะปนกัน เช่น ข้อ 3 สามารถทางานเป็นหมู่คณะ เป็นมาตรฐานที่ 4 แต่นามาระบุในมาตรฐานที่ 1 และข้อ 5 เข้าใจ
บริบททางสังคม วิชาชีพต่างๆ เป็นมาตรฐานที่ 2 ควรแยกให้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานใด
6. หน้า 35 ควรตัดชื่อโปรแกรมในรายวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับงานอุตสาหกรรมออก เนื่องจากอาจมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในอนาคต
7. หน้า 15 ควรระบุข้อมูลหัวข้อ 11.1 เพิ่มเติม เนื่องจากมี 3 ประเด็น ควรย่อหน้าเป็น 3 ย่อหน้า
โดยเนื้อหาควรกล่าวถึงการพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศ ในกลุ่มอาเซียน R1 R2 R3 ซึ่งในหลักสูตรมีการกล่าวถึง
เส้น ทางสายเศรษฐกิจ จึงควรระบุ ให้ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้น เช่น ระบุเส้นทาง East-West Economic Corridor
(EWEC) , South-West Economic Corridor (SWEC) และ North-South Economic Corridor ในแง่ข องการท า
โลจิสติกส์ การดาเนินการทารถไฟรางคู่และรถไฟความเร็งสูง และสนามบินพม่า ลาว ไทย เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสาคัญ
ของหลักสูตรและตอบสนองสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันได้
8. ควรคานวณจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดให้ถูกต้อง
9. ควรตรวจสอบสัดส่วนของรายวิชาปฏิบัติกับทฤษฎีให้ถูกต้อง สอดคล้องตามที่ มคอ.1 กาหนด
10. ตรวจสอบรหัสวิชาปฏิบัติและวิชาทฤษฎี ใน () แก้ไข “XX” ให้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องสมบูรณ์
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม (ต่ อเนื่ อง)
(หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) โดยปรั บ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และมอบหมายรองอธิ การบดี
ฝ่ายวิชาการตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปเรื่อง
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) หลักสู ตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่ านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 8/2559 เมื่ อ วัน ที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ไข
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รายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างหลากหลาย
สรุปได้ดังนี้
(1) การระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. แล้วจะไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของ สภาวิชาชีพ เช่น สกอ. ระบุให้มี 5 มาตรฐาน แต่สภาวิชาชีพระบุให้มี 7 มาตรฐาน ซึ่งครบตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. ทั้งหมด แต่อาจมีการสลับข้อ เช่น ในข้อ 1 ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. คือคุณธรรมจริยธรรม แต่สภาวิชาชีพระบุ
ในข้อ 2 เป็นต้น และหลักการเขียนวัตถุประสงค์ควรมีการอธิบายความหมายของเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยอธิบาย
ความรู้ความเข้าใจของบัณฑิตเมื่อสาเร็จการศึกษา และควรเขียนให้ตรงกับหลักการเขียนในศาสตร์การสอน ศาสตร์
ครุศาสตร์ ให้มีความกระชับได้ใจความ และควรตัดคาว่า“เพื่อการศึกษาต่อ” ออก เนื่องจากไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก
(2) ควรเร่งรัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตารา เพื่อเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม
(3) ควรตรวจสอบการใช้คาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เช่น “principle” ควรเติม “s”
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนาเสนอไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป
5.7 การพิจารณาสาระสาคัญ ของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมา การบริห ารจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลายฉบับประกอบกันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศดังกล่าวมีความล้าสมัย รายละเอียดไม่ครบถ้วนเบ็ดเสร็จในตัวเอง นอกจากนั้น หน่วยราชการต้ นสังกัดได้
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ขึ้นเพิ่มเติม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงส่งผลให้มีความจาเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ
และประกาศต่างๆ ให้ เหมาะสมทัน สมัย สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ได้ดาเนินการมาตามลาดับ ดังนี้
(1) การยกร่างข้อบั งคับ ฯ ระดับคณะกรรมการวิช าการของมหาวิทยาลัย จานวน 2 ครั้ง คื อ
การประชุมคณะกรรมการวิช าการระดั บ มหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 กุมภาพั นธ์ 2560 และครั้งที่
4/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560
(2) การยกร่างข้อบังคับฯ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ 2 ครั้ง คือ การประชุม
แก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2560
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นได้ น า (ร่า ง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วัน พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมให้ ข้อเสนอแนะในภาพรวม สรุปได้ว่า
“เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
เป็นกฎหมายทางวิชาการ ควรผ่านการพิจารณาในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากสภาวิชาการก่อน แล้วจึงปรับ
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แก้ ไขตามที่ ส ภาวิ ช าการให้ ค าแนะน า แล้ ว น าเข้าสู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการด้ านกฎหมายฯ อี ก ครั้งหนึ่ ง
เพื่อพิจารณาลีลาและสานวนทางกฎหมายให้เหมาะสม ถูกต้องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ ต่อไป” และได้นา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุม
สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 7/2560 วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไข แล้ ว น าเข้ า สู่
การประชุ ม คณะกรรมการด้ า นกฎหมายฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2560 วั น ที่ 2 สิ งหาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดบางอย่างจาเป็นต้องหารือสภาวิชาการ จึงเสนอให้เชิญ
ผู้แทนสภาวิชาการเข้าร่วมการประชุมกรรมการด้านกฎหมายฯเพื่อพิจารณาร่วมกัน ในคราวประชุมคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายฯ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และได้ดาเนินการปรับ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว จากนั้น
มีการประชุมกรรมการด้านกฎหมายฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 21
สิงหาคม 2560, ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 กันยายน 2560 และครั้งที่ 12/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยขอนาเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่
21 กันยายน 2560 ทั้งนี้สาระสาคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ประกอบด้วย 8 หมวด คือ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การจัดการศึกษา
หมวด 3 การรับเข้าศึกษา
หมวด 4 การลงทะเบียน
หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวด 6 การเทียบโอนผลการเรียน
หมวด 7 การสาเร็จการศึกษา
หมวด 8 การพ้นสภาพ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรยกเลิกการนาสัญลักษณ์อักษรไทยมาใช้ในระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ในหมวดที่ 8
หน้า 78 – 79 เพื่อความเป็นสากล และตรวจสอบแก้ไขให้ตรงกันทั้งฉบับ
(2) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายยกเลิกการใช้คาว่า “นิสิต” แล้ว จึงควรตรวจสอบปรับแก้ไข
ให้ถูกต้องตรงกันในทุกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) มีการตั้งข้อสังเกตในข้อ 36 คุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (1) ควรเพิ่มข้อความ
คือ “และไม่เคยได้รับ โทษทางจริยธรรมที่ ไม่ให้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ” เพื่อความชัดเจน
ในกรณีที่มีการเพิกถอนปริญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการตีความคาว่า “ความประพฤติดี” และ “โทษทางจริยธรรม”
ให้ชัดเจนต่อไป
(4) ควรปรั บ รู ป แบบการพิ ม พ์ ตั ว อั ก ษรและจั ด เรีย งล าดั บ ข้ อ ให้ เป็ น ไปตามรู ป แบบกฎหมายใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อความเป็นระเบียบและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เช่น ปรับแก้ไขข้อ 38 (6) มี (6.1) ที่ทับซ้อนกันอยู่
เป็นต้น
(5) ตรวจสอบความถูกต้องการใช้ภาษาอังกฤษในหมวดที่ 5 หน้า 78 ข้อ 18 (1) ระดับคะแนน C+
ความหมายของผลการเรียน ดีพอใช้ จาก “fairy good” แก้ไขเป็น “fairly good”

๑๒

มติที่ประชุม
พ.ศ. ....

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งกาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม
(ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

