๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕61
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 นพ.พยงค์
จูฑา
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต
เพียรชอบ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๑๐. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๑. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๒. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
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
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายทนง

ติดภารกิจ

โชติสรยุทธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
๔. อาจารย์ ดร.อัจฉรา
แก้วน้อย

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

๒

๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์

ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบพวงมาลัยแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย
และเทศกาลสงกรานต์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา ขอโอกาสกราบสวั ส ดี ปี ใหม่ ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมอบ
พวงมาลัยแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561
และการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญ าตแจ้ง ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
โดยคณะกรรมการรางวัลไทย ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารงาน สามารถนาพาองค์กร
ขับเคลื่อนและประสบผลสาเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างผลประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบายพร้อมทั้งมีการตอบแทน
คุณ แผ่น ดิน ในรูปแบบต่ างๆ โดยปีนี้ คณะกรรมการรางวัลไทยมี มติเป็ นเอกฉัน ท์ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา
เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”
พุท ธศัก ราช 2561 จึ งนาเรียนสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อทราบ และเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โรจน์ ผลพั นธิ น
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ษ ณุ บางเขี ย ว ขออนุ ญ าตแจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ มให้ ท ราบว่ า มี นั ก ศึ กษาของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาได้ สร้างชื่ อเสี ยงให้ แก่ มหาวิทยาลั ย และขอเรียนเชิ ญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้
1. นางสาวณั ฐ พร ค าบุ บ ผา นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สัง คมศาสตร์ ได้ รับ รางวัล ที่ 3 ระดั บ อุด มศึ ก ษา โครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติก ารเสริม ความสามารถทางภาษาและ

๓

วัฒ นธรรมไทย อภิ ป ราย สาธิต และประกวดอ่ านท านองเสนาะ “เสนาะกรรณประขัน วรรณวัจน์ ราชภัฏ ธนบุ รี
ครั้งที่ 29” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. นายณัฐพล วงษารัฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ลชมเชยระดั บอุ ดมศึ กษา โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
(การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.4 การขับเคลื่อนการดาเนินงาน “ยุทธศาสตร์ใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดประชุมร่วมกับองคมนตรี 4 ท่าน ประกอบด้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
เกษม วั ฒ นชั ย พลอากาศเอกชลิ ต พุ ก ผาสุ ก และพลเอกดาวพงษ์ รั ต นสุ ว รรณ ร่ ว มด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
เพื่อน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถ่ายทอดสู่
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ในวัน อังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุมศาสตราจารย์ป ระเสริ ฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ของคณะรัฐมนตรี

สรุปเรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นาเสนอที่ประชุมว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในลาดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมางบประมาณลดลงร้อยละ 2.10 ซึ่งในภาพรวมทุกมหาวิทยาลัยถูกตัดลดงบประมาณลง โดยตัดในส่วนของ
งบบูรณาการออกส่วนหนึ่ง หากมหาวิทยาลัยไม่ได้ดาเนินการในส่วนที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายหลักของรัฐบาลได้
ดังนั้นการตั้งงบประมาณใหม่ควรเน้นโครงการที่ตอบสนองการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถนาผลมาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนได้ เมื่ อ พิ จ ารณางบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาซึ่ ง ได้ รั บ
งบประมาณจากแผนงานในการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ได้รับงบประมาณจากแผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมลดลง โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ทาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งถูกลดงบประมาณดังกล่าวเช่นกัน แต่ลดมากหรือลดน้อยขึ้นอยู่กับระดับของ
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และต้องคานึงถึงงบประมาณจาก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ไม่ควรเกินร้อยละ 45 ของงบประมาณทั้ง หมด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบั น เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง และมี จานวนผู้สูง อายุมากกว่า
ร้อ ยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด มหาวิทยาลัย จึงควรริเริ่ม พัฒ นาจัดท าหลักสู ตรใหม่ที่ต อบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

ระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่อง รับ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวั นพฤหั สบดี ที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2561
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
(1) ปรับแก้รายชื่อ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทั ศ นวงศ์ ” จากผู้ ไ ม่ ม าประชุ ม แก้ ไ ขเป็ น
ผู้มาประชุม
(2) หน้า 22 วาระที่ 4.3 บรรทัดสุดท้าย มติที่ประชุมตัดคาว่า “เห็นชอบให้” ออก
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
มีมติยกอุทธรณ์ ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในการนี้ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้จัดทาหนังสือถึงผู้อุทธรณ์เพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

3.2 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2561 ในการนี้ ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ยได้น าระเบี ย บดัง กล่าวเสนอนายกสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อ ลงนาม
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาว่ าด้ วยกองทุ น สวั สดิ การบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ดาเนิน งานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้ าที่ในการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย
การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว ด าเนิ น การเป็ น รอบ
ปีง บประมาณ และรายงานผลการติ ดตามฯ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ปี ละ 1 ครั้ง โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลั ย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 มีมติรับทราบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้านาเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งถัดไป
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ที่ 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทา
เอกสารแนวทางการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
ในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
และมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป
2) การตรวจเยี่ยมสาขาวิชาในหลักสูตรที่ดาเนินการร่วมกันหลายคณะควรมีการเชิญคณะผู้รับผิดชอบ
เข้าร่วมทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสาขาวิชาต่อไป
3) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป มหาวิทยาลัยควร
ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมและสามารถสะท้อนการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดด้านการจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยควรปรับให้เชื่อมโยงถึงแนวทางจะนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ และตัวชี้วัดของ
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ข้ อ 1 ความส าเร็จ ของการบริ ห ารงานตามนโยบายการเตรีย มความพร้อ มจั ด ตั้ ง
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเพื่อพัฒนาเป็นวิทยาเขต ควรปรับให้ตรงกับการดาเนินงานอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัย
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองตัวชี้วัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง และควรเพิ่มเติมเนื้อหาประเด็นข้อคาถามในแบบสอบถามที่สามารถตรวจสอบความผิดพลาด
ในการตอบแบบสอบถามด้วย
5) ควรมีการเปรียบเทียบกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี ที่ผ่าน
มาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
6) ควรสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างทั่วถึง เช่น ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น
7) ควรรายงานผลการการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิท ยาลั ยภายในเดือ น
กันยายน เนื่องจากจะส่งผลต่อการประเมินการปฏิบัติราชการของอธิการบดี
8) ควรศึกษาระบบประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจาก
มีการประกาศฉบับใหม่ให้ใช้ IQA เท่านั้น ส่วนการประเมินหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยกาหนดเอง ซึ่ง คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบผลการประเมินหลักสูตรได้
9) ควรยกเลิกการประเมินศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงและมีการย้ายนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย
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10) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มหาวิทยาลัย และเนื่องจากในพระราชบัญ ญัติระบุว่า ให้มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงควรแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ประเมินการดาเนินงาน
ประจาปีของมหาวิทยาลัย ในด้านแผน โครงการ และงบประมาณ คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด 2. การประเมินผลปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นต้น
มติที่ประชุม
พ.ศ.2561

เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ

4.2 รายงานข้ อ มู ลการบริ หารจัด การหลั กสู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต เพื่ อ รายงานสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษา
อู่ ท องทวารวดี และมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554) ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยการดาเนินงานในลักษณะ
ศูนย์นอกที่ตั้งดังกล่าว จาเป็นต้องได้รับการตรวจรับรองจาก สกอ. ด้วย ซึ่งจากการตรวจประเมินของ สกอ. ปรากฏผลว่า
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี “ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ” ความละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ราชการของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0591(2)/ว 1370 ลงวันที่ 31 สิง หาคม 2560 และสาระสาคัญ ในหนัง สือ
ดัง กล่าว ระบุ ให้ มหาวิท ยาลัยด าเนิน การให้ เป็น ไปตามเงื่อนไขการปฏิ บัติ ที่ สกอ. แจ้งไว้ แล้ วให้รายงานให้ สกอ.
ทราบด้วย นั้น
ผลการตรวจประเมิ น ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย โดย
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ยุติการรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 สาหรับในปีการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
นักศึกษาไว้ก่อนรับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง รวมทั้งนักศึกษาที่รับไว้ก่อนปีการศึกษา
2560 ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 นานักศึกษาดังกล่าว เข้าเรียนในระบบของมหาวิทยาลัย ณ ที่ตั้งในทุกรายวิชา และให้
ผู้สอนดาเนินการควบคุม กากับ ดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับคณะ และสถาบัน
1.3 มีก ารจัด รถบริก ารรับ – ส่ง เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แก่ นัก ศึก ษาและคณาจารย์
ในการเดินทางเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1.4 ปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นา/สร้ างบรรยากาศและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้
ณ ที่ตั้ง ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนรู้เพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
2. จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผู้บริหารเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
1) เมื่อมีการโยกย้ายนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ต้องมีการเพิ่มจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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2) เมื่ อ มี ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การปรั บ แผนการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
ควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ แนวทางการด าเนิ น การและน าเสนอรายงานข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ คื อ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.จุ ติ ม า รั ตนพลแสนย์ ในสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา และอาจารย์ จ านวน
3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์สหภั ส
อิ น ทรี ย์ ในสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ (2) อาจารย์ ดร.สุ เนตร ทวี ถ าวรสวั ส ดิ์ ในสาขาวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ และ
(3) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี ในสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
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 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาแต่ ง ตั้ง บุค คลให้ ดารงตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลัง จากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการได้ ด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการ
ด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ พิ จารณาผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 4 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
รัตนพลแสนย์
(สาขาวิชาจิตวิทยา)
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560
2) อาจารย์สหภัส อินทรีย์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาประวัติศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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3) อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
4) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี

เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภูมิศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้ พิ จารณาถึงคุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ทั้ง 4 ราย ตามที่เสนอมา และมีการตั้งข้อสังเกต
และแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
1) การนาเสนอผลการพิจารณาอนุมัติให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ควรนาเสนอในกรณีผู้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการพิ จ ารณาทั ก ท้ ว ง
ผลการประเมินหรือเป็นช่องทางให้อาจารย์ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง ทางวิชาการสามารถอุทธรณ์ ผลการพิจารณาตาม
เงื่อนไขได้
2) ควรน าเสนอรายละเอี ย ดของคณาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการเปรีย บเที ย บกั บ จ านวน
คณาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม 1. อนุ มั ติ แ ต่ งตั้ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จุ ติ ม า รัต นพลแสนย์ ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์
(สาขาวิชาจิตวิทยา) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์สหภัส อินทรีย์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561
4. อนุ มั ติ แต่ งตั้ งอาจารย์ ดร.สุ ภ าพร ศรีห ามี ด ารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ (สาขาวิ ชาการ
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
4.4 การขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิ ยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึ ง บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาที่มีห น้าที่ หลั ก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิ บัติ หน้ าที่ เต็ม เวลาตามภาระงานที่รับ ผิดชอบในหลั กสูตรที่ เปิด สอน ” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิ จารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในหลัก สูตรดังกล่าวข้างต้นต่ อสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2561 เมื่ อวัน พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2561 ซึ่ง สภาวิชาการมี มติ ให้ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่
4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
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
รายละเอียดในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556
มติที่ประชุม เห็ นชอบ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรของหลั กสู ตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ฉบับปี พ.ศ.2556)
4.5 การขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรการแพทย์ แผนไทยมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเภสั ชกรรมไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลัก สูตรดัง กล่าวได้ผ่านการวิพ ากษ์ หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันอัง คารที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่ง ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ตรกลั่ น กรองการแก้ ไ ข ก่ อ นน าเสนอขอความเห็ น ชอบจากสภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
มีมติรับทราบ และให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ ดาเนิน การปรับปรุ ง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่
เรี ย บร้อ ยแล้ ว จึ งน าเสนอต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาถึง หลั กเกณฑ์ เหตุ ผ ลและความจาเป็ น แล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบหลักสู ตรการแพทย์
แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
มติที่ประชุม
พ.ศ.2561)

เห็ น ชอบ หลั กสู ตรการแพทย์ แผนไทยมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเภสั ชกรรมไทย (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนากลับเข้ามาเสนอที่ประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) และที่ประชุมมีมติให้แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เล็ ก น้ อ ย ก่ อ นน าเสนอสภาวิ ช าการเพื่ อ พิ จ ารณา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 วั น พฤหั ส บดี ที่
4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้ งที่ 1) ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบ โดยให้ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการและนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง ก่อนนามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งที่
3/2561 วัน พุ ธที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้ง ที่ 2) ที่ ป ระชุ มมี ม ติเห็ น ชอบ และให้ แ ก้ไ ขรายละเอี ยดตาม
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ วน าเสนอคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลัก สู ตรกลั่ น กรองการแก้ ไ ขเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 วั น พฤหั ส บดี ที่
19 เมษายน พ.ศ. 2561
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
1) ควรตรวจสอบชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ หลักสูตร
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการพลังงาน (Energy Management) หรือเป็นวิศวกรพลังงาน (Energy
Engineering) รวมถึงปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ
2) ควรปรั บ แก้ ไ ขรายละเอี ย ดในหน้ า 3 อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ข้อ 8.5 – 8.8 อาชีพดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร โดยต้องมีเนื้ อหารายวิชาที่ รองรับความรู้
ในการประกอบอาชีพดังกล่าว
3) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดในหน้า 7 วัตถุประสงค์ควรแยกแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ออกจากกัน
อย่างชัดเจน และเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยี
4) ควรปรับ แก้ ไขรายละเอี ย ดของค าอธิ บ ายรายวิช าให้ มี เนื้ อ หาถู ก ต้ อ งและการใช้ เครื่อ งหมาย
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
5) ควรปรั บ แก้ ไขรายละเอี ย ดของผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น หน้ า 47
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนักศึกษา กลยุทธ์ต้องเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการพิเศษ และระบุให้ชัดเจนว่า
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และหน้า 50-54 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ตรวจสอบให้แต่ละข้อถูกต้องตรงตามมาตรฐานและ
ระบุให้สามารถวัดประเมินผลได้ รวมถึงหน้า 59 - 61 แผนที่กระจายความรับผิดชอบ ตรวจสอบจุดดา จุดขาวให้ครบ
สมบูรณ์
6) หน้ า 36 รายวิ ช า 4143311 การวางแผนและระบบการจั ด การพลั ง งาน ควรตั ด ค ำว่ ำ
“ISO51000” ออก เนื่องจากหากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่อาจทาให้ต้องแก้ไขหลักสูตรตามไปด้วย
7) ควรปรับ การเขี ยนสถานการณ์ หรื อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ให้ มีเนื้ อหาแสดงถึง สภาวะของ
พลังงานอย่างสมบูรณ์ชัดเจน
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8) ควรปรับจานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา จากปีละ 25 คนเป็น 40 คน
9) ควรพิ จ ารณากรณี ร ายวิ ช าที่ ให้ เรี ย นรายวิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น (prerequisite) เนื่ อ งจากอาจท าให้
นักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
10) ควรค านวนงบประมาณค่ า ใช้ จ่ ายต่ อ หั วในการการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใหม่ ให้ ต รงกั บ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายตามจริง เพราะอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
11) ตรวจสอบรายวิ ช าพื้ น ฐานที่ ต รงตามเงื่อ นไขที่ สกอ. ซึ่ ง ก าหนดให้ บ รรจุเนื้ อ หารายวิ ชาใน
หลักสูตรใหม่ คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางระบบดิจิตอลที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (Digital Literacy)
12) ควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เช่น เนื้อหาของผลงานต้องมีความเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เป็นต้น
13) ควรคานึ งถึงการผลิตบั ณ ฑิ ต วิศวกรที่ต้ องมีม าตรฐานสากล โดยทั กษะพื้ น ฐานที่ จาเป็น ของ
บัณฑิตนอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว ควรเน้นในเรื่องค่านิยมและลักษณะนิสัยประกอบด้วย
14) มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคลากรและสถานที่ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2561) โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
4.7 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2561)
สรุปเรื่อง
คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบ และให้ แก้ไขเพิ่ม เติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่ อพิจารณา
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 วั น พฤหั ส บดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไ ขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4.8 การเขียนบทความของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อนามาเผยแพร่ในจดหมายข่าว

สรุปเรื่อง
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าจดหมายข่ า วเพื่ อ เผยแพร่ ก ารด าเนิ น งาน แนวนโยบาย
มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา โดยดาเนินการจัดทาจดหมายข่าว
รายเดือนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อนาเผยแพร่สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภายนอก

๑๒

ได้รับทราบ เพื่อให้การจัดทาจดหมายข่าวดังกล่าวมีความน่าสนใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สานักงานสภามหาวิทยาลัยใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียนบทความเพื่อนาเสนอทัศนะ แนวคิด และแนวทางอันจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนาเผยแพร่ลงในจดหมายข่าวสานักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้าน
ต่า งๆ ตามความถนั ด ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย เช่น ด้ า นวิ ช าการ ด้ านนโยบาย และด้ านบริ หาร เป็ น ต้ น
โดยมหาวิทยาลัยจะมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เขียนบทความดังกล่าว
(2) การเผยแพร่ข่าวสารสามารถนาข่าวสารด้านการศึกษาที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะและได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของข่าว มาเผยแพร่ในจดหมายข่าวของสานักงานสภามหาวิทยาลัยได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียนบทความเพื่อนามาเผยแพร่ในจดหมายข่าว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษ ณุ บางเขียว แจ้ง กาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
ในวั นพฤหั สบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ มพระยาโอวาทวรกิ จ ชั้น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

