๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 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. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
ผลงาม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์
สิงห์ขจร
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
กวินเสกสรรค์
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๖. 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
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๒. อาจารย์ทวีศักดิ์
๓. อาจารย์สุรินทร์
๔. อาจารย์ชุลีวรรณ
๕. อาจารย์ธีรพัฒน์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

ทองคาสุก
จงประดับเกียรติ
ผลงาม
ไหลเจริญ
จันษร

๒

๖.
๗.
๘.
๙.

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 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย พุหิรัญ อาจารย์ประจาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
ได้รับรางวัลบทความวิจัยประเภทการนาเสนอแบบบรรยายระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์ประจาสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม และการประกวดมารยาทไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในงานการประชุม วิชาการนานาชาติของ
เครื อข่ ายศิ ลปวั ฒธรรมมหาวิ ทยาลั ยแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 8 มรดกโลก : ภู มิ ปั ญญาทางวั ฒนธรรมสู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. อาจารย์กชกร ชิตท้วม อาจารย์ประจาสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ ควบคุ ม และฝึ กซ้ อ มโครงการประกวดมารยาทไทยชิ งถ้ วยพระราชทาน พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าโสมสวลี
พระวรราชาทิ นัดดามาตุ ระดั บอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม และการประกวดมารยาทไทย ชิ งถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุม วิชาการนานาชาติของเครือข่าย
ศิลปวัฒ ธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 8 มรดกโลก : ภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ
ประกวดมารยาทไทยชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้
- นายธราดล แก้วทิพย์รักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นางสาวศศิมาพร บรรณราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นางสาวจริยา ล้าเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นายปวริศร์ สังขวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

๓

5. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุม
วิชาการนานาชาติ ของเครื อข่ายศิล ปวั ฒ ธรรมมหาวิท ยาลั ยแห่ง ประเทศไทย ครั้ง ที่ 8 มรดกโลก : ภู มิปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้
- นายธราดล แก้วทิพย์รักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นางสาวศศิมาพร บรรณราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2
6. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ
ประกวดมารยาทไทยชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้
- นางสาวพรชิตา พรมบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1
- นางสาวจุฑามาศ ชูชนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นางสาววรรณชฏา มะคะสุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบีย บวาระที่ ๒ เรื่อง รับ รองรายงานการประชุม สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่ อวัน พฤหั สบดี ที่ 19
เมษายน พ.ศ. 2561
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ ป ระชุม พิ จารณารายงานการประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 4/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างแผนยุ ทธศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –
2565)
สรุปเรื่อง
สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็ นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และนาเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม
การดาเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาในคราวประชุม ครั้ง ที่ 2/2561
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม วาระพิ เศษ วั น จั น ทร์ ที่ 7 พฤษภาคม
พ.ศ.2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)
กองนโยบายและแผนได้นาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่ ง ได้ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

๔

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
1) ควรตรวจสอบการระบุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ถูกต้อง ดังนี้
- ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ก ารก าหนดค่ าเป้ าหมายคงที่ ทุ ก ปี อ าจไม่ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง ความก้ าวหน้ า หรื อ
การพัฒนาของโครงการ เช่น หน้า 21 ตัวชี้วัดที่ 5 “รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ” ไม่มีข้อมูลในปี
2561 และในปี 2562 – 2565 มีการกาหนดค่าเป้าหมายคงที่ทุกปี
- ตัวชี้วัดที่มีการกาหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ควรคานึงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่จากัด เช่น หน้า 21 ตัวชี้วัดที่ 4 “จานวนงานวิจัยนวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ ที่นามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น”
- ตัวชี้วัดที่มีการกาหนดค่าเป้าหมายต่ากว่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัย เช่น หน้า 25 ตัวชี้วัด
ที่ 5 “ร้อยละของบัณ ฑิ ตที่มี งานทาตรงหรือ สัมพั นธ์กับสาขาวิชาทั้ง ในและต่างประเทศภายใน 1 ปี ” ควรเพิ่มค่ า
เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
2) ควรตรวจสอบการระบุข้อความหน้า 23 กลยุทธ์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 2 “ปริมาณขยะในชุมชนหรือ
หมู่บ้านเป้าหมายในความรับผิดชอบลดลง” ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการระบุตัวชี้วัด
3) ควรปรั บ รายละเอี ย ดหน้ า 28 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 “ร้ อ ยละของนั ก เรีย นในท้ อ งถิ่ น พื้ น ที่ เป้ าหมาย
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไป” ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความเป็นไปได้ตามแนวโน้ม
ค่าเฉลี่ยของประเทศในปัจจุบัน รวมถึงต้องพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อดาเนินงานตามโครงการที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดดังกล่าว
4) ควรเพิ่มหมายเหตุสาหรับค่าเป้าหมายที่กาหนดจากเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานภายนอก
5) ควรเพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดสาหรับแนวทางการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2
และกลยุท ธ์ที่ 3 ข้อ 4 “ปรับปรุงหลั กสูต รสถานศึกษาและพัฒ นาหลักสู ตรพิ เศษ ได้แ ก่หลั กสูต ร IEP (Intensive
English Program) ในระดับประถมศึกษา และหลักสูตร Gifted ในระดับมัธยมศึกษา”
6) การพิจารณาตัวชี้วัดอาจกาหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ
7) กรณีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เนื่องจากการจัดตั้ง วิทยาเขตนั้น มีข้อบังคับกาหนดให้ต้องมี
การจัดการเรียนการสอน ระดับคณะ จานวน 2 คณะ ที่ยังไม่เคยเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน และมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรั บการเปิด หลัก สูต ร ซึ่ง อาจปรับ ตั วชี้วั ดที่ 7 ในยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 กลยุท ธ์ที่ 5 “ความสาเร็จของ
การบริหารงานเพื่อการจัดตั้งวิทยาเขต” โดยกาหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาจัดตั้งวิทยาเขตอาจกาหนดในระยะเวลา
10 ปี ทั้งนี้ในระยะ 5 ปีแรกอาจจัดตั้งคณะที่ 1 และ 5 ปีต่อมาจัดตั้งคณะที่ 2 เพื่อให้สามารถจัดตั้งเป็นวิทยาเขต
ภายในระยะเวลา 10 ปีได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)

4.2 แนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบข้อมูลรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่เปิด
ดาเนิ น การจั ด การเรีย นการสอนหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (เทคนิ ค การแพทย์ ) และผ่ านการรับ รองปริ ญ ญา
ในวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองค าสุ ก ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี

๕

หาแนวทางการดาเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 4/2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ แนวทาง
การดาเนิน งานในส่วนของงานประกัน คุณ ภาพการศึ กษา ของสาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. หารื อ คณะผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ของหลั ก สู ต รเทคนิ ค การแพทย์ ข อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดาเนินงาน
2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการนาระบบ
การรับรองหลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. นาผลการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แจ้งสภาเทคนิคการแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบ
4. ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานตลอดจนผลั ก ดั น ให้ ห ลั ก สู ต รผ่ า นการรั บ รองตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางการปฏิบัติของสภาเทคนิคการแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) เพื่อการเผยแพร่
คุณภาพของหลักสูตรสู่ประชาชน
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์แล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานประกัน
คุณ ภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนาระบบการรับ รอง
หลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ
ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่า ให้หน่วยงานศึกษาข้อมูลในร่างพระราชบัญ ญัติการอุดมศึกษาถึงรายละเอียด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพประกอบเพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ แนวทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนาระบบการรับรองหลักสูตรและปริญ ญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
4.3 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา
ปรับปรุง โครงสร้างโรงเรียนสาธิตให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รายงานแผนการดาเนินงานปรับปรุงโครงสร้างมายั งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน 90 วัน ความละเอียดตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0503 (3)
/3408 เรื่อง แจ้งผลทบทวนมติการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 นั้น มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนิน การจัดท า
คาชี้แจงตามหนังสือดังกล่าว และได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิก ารบดี ครั้งที่ 5/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และให้ นาเรื่อ ง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

๖

การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จารณาถึ ง รายละเอีย ด หลั ก เกณฑ์ ต ามเอกสารการยืน ยั น การจั ด ตั้ง โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และเอกสารประกอบการชี้แจง
อื่นๆ ตามรายการที่แนบมาแล้ว เห็นสมควรให้ยืนยันการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ยืนยันการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงาน
ภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา
4.4 การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ
ถอนวาระ
4.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 1 ราย คื อ อาจารย์จรัญ ประจันบาล ได้ จัดส่ งผลงานทางวิ ชาการเพื่ อขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2554 และด าเนิ นงานภายใต้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิธี การพิ จารณาแต่ง ตั้งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ วยตาแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550,
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้ว ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่ อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภา
วิชาการรับทราบ
มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 1 ราย คือ
อาจารย์จรัญ ประจันบาล
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาจุลชีววิทยา)
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
การพิจารณา
ที่ป ระชุม ได้พิ จารณาถึ งคุณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ และผลการพิ จารณาของที่ ประชุ มคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์จรัญ ประจันบาล ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาจุลชีววิทยา) และมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
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1) มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์จรัญ ประจันบาล จัดส่ง ผลงานทางวิชาการเพื่ อ
ขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ต่อไป เนื่องจากมีเอกสารคาสอน ผลการสอน ผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพดีมาก
2) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ดาเนินการจัดทาร่างประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ ได้
กาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ตลอดจนบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา โดยมีหลักการในการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา เป็น 25 กลุ่ม
เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอขอก าหนดตาแหน่ งทางวิชาการ และเป็ นแนวทางให้ส ถาบัน อุดมศึกษาใช้ในการกาหนด
สาขาวิชาของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการด้วย ในกรณี
ของอาจารย์จรัญ ประจันบาลได้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแพทยศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ต้อ งเสนอในกลุ่ ม
แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นกัน ซึ่งจะแตกต่างจากสาขาชีววิทยาที่จัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์จรัญ ประจันบาล ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียน
ครบตามหลั ก สู ต ร ซึ่ งผ่ านการอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นครบตามหลั ก สู ต ร ประจ าภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึ กษา 2560 ครั้งที่ 1 - 4 จานวน 4 รอบ รวมจานวน 886 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุ ม
ครั้ง ที่ 5/2561 เพื่ อให้สอดคล้องกับพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4)
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้ว มีมติอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 - 4 รวมจานวน 886 คน
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญ า ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญา และ
ประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 - 4 รวมจานวน
886 คน
4.7 การขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิศวกรรมพลังงานและ
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 อีกครั้ง หนึ่ง โดยนาเข้าที่ประชุมคณบดีและ
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) และที่ประชุมมีมติให้
แก้ ไ ขเพิ่ 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 ก่อนนามาเสนอสภาวิช าการอีกครั้งหนึ่ง 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
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข ก่ อ นน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนามาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
1) ควรตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป
2) ควรตรวจสอบความถูกต้อ งของชื่อ ปริญ ญา โดยพิ จารณาปรับ เป็น หลักสูต รเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศกรรมพลังงานและการจัดการ เนื่องจากในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตไม่มีสาขาวิชาพลังงาน โดยต้อง
ตรวจสอบชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยเช่นกัน
3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างจานวนชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา
หน้า 15 - 17 ได้แก่ รายวิชาสถิติวิศวกรรมเบื้องต้น รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน รายวิชาการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจเบื้องต้น และรายวิชาการออกแบบระบบพลังงาน
มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2561) โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
4.8 การขอความเห็ นชอบหลักสูต รศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย
ตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยหลั กสูต รดังกล่ าว ได้ ผ่านการวิพ ากษ์ห ลัก สูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่น กรองหลัก สูตรระดั บคณะ และน าเข้ า
ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน า
กลับมานาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ครั้ง ที่ 2) ที่ ป ระชุม มี มติ เห็ น ชอบ และให้ ป รับ แก้ ไขรายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม แล้ วน าเสนอขอความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การพิจารณา

๙

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
(1) ควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด
2) ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา หน้า 16 – 18
ได้แก่ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 และรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1
เนื่องจากเป็นชั่วโมงบรรยายทั้งหมด ควรมีชั่วโมงปฏิบัติประกอบด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบ
ที่ประกอบด้วยด้านทักษะปัญญาและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ควรปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความชัดเจนและถูกต้อง และสามารถประเมินได้
4) ควรปรับเป้าหมายของหลักสูตรให้สมบูรณ์และสอดคล้องกัน โดยตัดคาว่า “สามารถนาความรู้ไป
ต่อยอดในการศึกษาระดับสูง” ออก
5) ควรทบทวนการปรับโครงสร้างของหลักสูตร เนื่องจากหากหลักสูตรไม่มีการปรับโครงสร้างของ
หลักสูตร จะถือว่าเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย สภามหาวิทยาลัยสามารถให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องเสนอไปยัง สกอ. ให้ความเห็นชอบอีก แต่หากหลักสูตรยืนยันการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรับโครงสร้างของ
หลักสูตร โดยมีการแบ่งเป็น กลุ่มวิชาซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาจาเป็นต้องมีจานวนอาจารย์เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
ในแต่ละกลุ่มนั้นๆ เช่น กลุ่มวิชาภาษาจีนต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านภาษาจีนจานวน 3 คน เป็นต้น
6) ควรตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มให้มีจานวนรวมเท่ากัน และครบจานวน
24 หน่วยกิตตามที่กาหนดไว้
7) ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หมวดที่ 4 หน้า
61 และหมวดวิชาเฉพาะ หน้า 65 – 69 ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้สามารถสอนและประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
8) ควรสอบความถูกต้องของจานวนหน่วยกิตรวมของชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ในหน้า 25
มติที่ประชุม เห็ นชอบ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ยตะวั นออก (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561)
4.9 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวัน
อั ง คารที่ 27 มี น าคม พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า ว ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ ป รั บ แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
แล้ ว น าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั ก สู ต รกลั่ น กรองการแก้ ไ ข จึ ง น าเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

๑๐

การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้
(1) ควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของอาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง ส าเร็ จการศึ ก ษา หน้ า 2
ให้สอดคล้ องตามโครงสร้างของหลั กสูตร และควรเพิ่ มอาชีพ “นั กเทคโนโลยีสารสนเทศ” เนื่ องจากเป็นอาชีพที่ก าหนด
ตาแหน่งไว้ใน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการสามารถนาไปปรับคุณวุฒิได้
(2) ควรปรับแก้ชื่ อรายวิ ชา หน้ า 20 รายวิชา 4322114 “การจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ ”
(Big Data Management) แก้ไขเป็น “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่”
(3) ควรปรับแก้คาอธิบายรายวิชา หน้า 21 รายวิชาการจัดการดิจิทัล โดยตัดคาว่า “3G และ 4G” ออก
เพื่อให้สามารถพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยต่อไปได้
(4) ควรส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น และควรระบุคุณวุฒิของอาจารย์ให้ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร
(5) ควรตรวจสอบความถูกต้องในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ข้อ
(6) หน้ า 12 ควรปรั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ในโครงสร้ างของหลั ก สู ต รให้ ล ดลงเหลื อ 36 หน่ ว ยกิ ต
โดยการปรับให้ วิ ชาเลื อกเหลื อ 6 หน่ วยกิ ต และปรั บโครงสร้างในแผน ก แบบ 2 และแผน ข เป็ น 12 หน่ ยวกิ ต และ
ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องตรงกันทั้งหลักสูตร
(7) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หน้า 29 - 31 ควรระบุรายละเอียดของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
และสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(8) ควรทบทวนชื่ อ หลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากปั จจุ บั นค าว่ า “Management Information System”
ในภาษาไทยใช้คาว่า “การจัดการข้อมูลสารสนเทศ” รวมถึงชื่อปริญญาเป็นปริญญาบริหารธุรกิจ
(9) ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนในหลักสูตรให้ถูกต้อง เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กาหนดให้สอบภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถเรียนได้ รวมถึงตรวจสอบคุณวุฒิ
ผลงานทางวิชาการและจานวนอาจารย์ให้ถูกต้องครบถ้วน
(10) มหาวิทยาลัยควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม
พ.ศ.2561)

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษ ณุ บางเขียว แจ้ง กาหนดการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
ในวั น พฤหั สบดี ที่ 21 มิ ถุ นายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

