การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 2/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61
เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕61 และวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ร่างแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
การแต่งตั้งศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
(การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร)
การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
ความเป็นมา
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 1/๒๕61
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 และการประชุ มวิสามัญ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
1. สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาในคราวประชุม วิส ามัญ ครั้ง ที่ 1/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มี คณะกรรมการส่ งเสริมกิ จการมหาวิ ทยาลั ยคณะหนึ่ ง ประกอบด้ วยประธานกรรมการ ประธานสภานั ก ศึ ก ษา
นายกองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง”
3. ข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ระบุว่า “ให้ประธานกรรมการและอธิการบดีร่วมกันเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ
5 (2) และข้อ 6 จานวนยี่สิบคน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกประธานกรรมการ”
4. ข้อ บังคั บ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2) ระบุว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนยี่สิบคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึก ษา มนุษยศาสตร์ สัง คมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา
การศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรก าหนดเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ ด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข และด้านการกีฬา ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งบุคคลจากพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง”
5. ข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 6 ระบุว่า
“ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
(2) มี ค วามเป็ น ผู้ น า และความสามารถในการบริ ห ารอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
(3) มีความสนใจ และเห็นความสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(4) มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
(5) ดารงตาแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
(6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควรกับตาแหน่งหน้าที่”

การดาเนินการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้ร่วมกัน พิจารณาผู้ท รงคุณ วุฒิ
ภายนอกซึ่ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ยวชาญด้ านต่ างๆ ตามข้อ 5 (2) และข้ อ 6 ของข้ อบั ง คั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 จานวน 20 คน เพื่อนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีรายชื่อดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1. นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์
2. นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์
3. พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ

4. ดร.ไชยรัตน์ อุดมกิจจา
5. ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
6. ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล
7. พลโทอิสระ วัชรประทีป
8. นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์
9. ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์
10. ดร.สัมฤทธิ์ สนขาว
11. ดร.เสาวรส เสริมพรวิวัฒน์
12. นายไพโรจน์ ศรศิลป์
13. ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า
14. ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ
15. นายสนั่น ซิ้มสกุล
16. นายจรูญ มีธนาถาวร
17. นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์

อาชีพ
ประธานบริษัทสานักพพิมพ์พัฒนา
วิชาการ (พว)
กรรมการผู้จัดการบริษัทอักษรสยาม
ฟอร์คิด จากัด
- เลขานุการกรรมาธิการคมนาคม
- ที่ปรึกษาคณะทางานการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
- อุปนายกสมาคมปัญจกีฬา
แห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารบริษัทพรีเชียสไทม์
เทรดดิ้ง
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
กมลอินดัสทรี จากัด
อดีตรองแม่ทัพภาค 1/ที่ปรึกษาผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเทศมนตรีเทศบาลขุนพัดเพ็ง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการอิสระ สถานีวิทยุ
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี
รองประธานบริษัทวัฒนกิจมานนท์

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย
ด้านงบประมาณและการเงิน
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการศาสนาและสื่อสารมวลชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการสาธารณสุข
และบาเพ็ญประโยชน์
อดีต ผอ.เขตหนองแขม/ผู้ช่วย รมต. ด้านกีฬาและดนตรี
ประธานบริหารบริษัทในเครือ
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ธรรมนัสกรุ๊ป
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ด้านสื่อสารมวลชน
นักธุรกิจแพปลาและไฟแนนซ์
ด้านงบประมาณและการเงิน
อดีต ผอ. สานักการศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล
และรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการบริษัทเมโทรกลการ ด้านการงบประมาณและการเงิน

18. นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์
19. ผู้อานวยการเขตธนบุรี
20. ผูก้ ากับสถานีตารวจนครบาล
บางยี่เรือ

เจ้าของบริษัทท่องเที่ยว
“วิทยาวิคตอรี่ทัวร์”
ผู้อานวยการเขตธนบุรี
ผู้กากับสถานีตารวจนครบาล
บางยี่เรือ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และสื่อสารมวลชน
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 4.2 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
ความเป็นมา
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยารั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม
2560 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดี
ที่ 16 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 มี ม ติ เห็ น ชอบผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในปี การศึ กษา 2559
ระดับสถาบัน และให้นาข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และได้ น าเสนอรายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ต่อ สภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มี มติ
เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3(135)/2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามคาแนะนาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี และตามพระราโชบาย และส านั ก งาน ทปอ.มรภ. ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การ
ยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดทา
โครงการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟัง
ข้อแนะนาให้การดาเนินการจัดทาร่างดังกล่ าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธรรมราช จากนั้ น ส านั ก งาน ทปอ.มรภ. ได้ ป ระชุ ม สั ง เคราะห์
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะทางานองคมนตรีจนเสร็จสิ้น ได้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
4. สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (Retreat)
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันที่
24 – 25 ธั น วาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรี ส อร์ ท จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ
และด้านงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
ต่อไป

5. มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันที่ 25 – 26
ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยน าข้ อเสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบายและความเห็น ของสภามหาวิทยาลั ย
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
6. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่
2 กุมภาพั น ธ์ พ.ศ.2561 ได้มีม ติเห็น ชอบในหลั กการ ร่างยุท ธศาสตร์ใหม่ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
กองนโยบายและแผนได้ น าร่ างแผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
2. อาจารย์ จานวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ คือ อาจารย์เกศริน มีมล
3. การขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ดั ง กล่ าวในข้ อ ที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนิ นการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ .ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9 ) พ .ศ.2 5 5 6 และ(ฉบั บ ที่ 1 0 ) พ .ศ. 2 5 5 6
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการได้ ด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วัน พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน
2 ราย ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2) อาจารย์เกศริน มีมล
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาฟิสิกส์)
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย และดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
(การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร)
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจาหลักสูตร “อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว
ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจา
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิ ชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
และกาหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
อย่างน้อย 5 คน”
2. พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระส าคั ญ ของ พ.ร.บ. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
การประกันคุณ ภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด”
3. วิทยาลัยการดนตรี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560
2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.2560
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง สภาวิ ช าการมี ม ติ
ให้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว และให้ น าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ลาดับ

หลักสูตร

คณะ

จากเดิม

รายละเอียดการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
เหตุผล

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการดนตรี
นายมนัส วัฒนไชยยศ
ถึงแก่อสัญกรรม
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
และสาขาวิชาประสงค์จะปรับลด
ฉบับปี พ.ศ.2560
อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการดนตรี
นายมนัส วัฒนไชยยศ
ถึงแก่อสัญกรรม
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
และสาขาวิชาประสงค์จะปรับลด
ฉบับปี พ.ศ.2560
อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558)
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

เปลี่ยนเป็น

-

-

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็ นชอบให้ สาขาวิ ชาต่ างๆ ทั้ ง 2 สาขาวิชาดั งกล่ าวข้ างต้ น เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 4.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
ความเป็นมา
สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เสนอขออนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา
แก่นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร
ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 - 7 จานวน 7 รอบ รวมจานวน 1,183 คน
การดาเนินการ
สภาวิชาการขอนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ง ที่
2/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จานวน 1,183 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มัติ ให้ ป ริญ ญาแก่นั ก ศึก ษาที่ เรีย นครบหลักสู ตร ประจาภาคเรียนฤดู ร้อน ปี ก ารศึก ษา
2559 ครั้งที่ 1 - 7 รวมจานวน 1,183 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 2/2561
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้
ครั้งที่
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561

วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
18 มกราคม พ.ศ.2561
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
15 มีนาคม พ.ศ.2561
19 เมษายน พ.ศ.2561
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
21 มิถุนายน พ.ศ.2561
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
16 สิงหาคม พ.ศ.2561
20 กันยายน พ.ศ.2561
18 ตุลาคม พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2561

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย ครั้ งที่ 3/๒๕61 ในวัน พฤหั สบดี ที่ 15 มี นาคม พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

