๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
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.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๒๐. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๒๑. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๖. อาจารย์อภิญญา
หนูมี

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
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
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพิสิฐ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ
๔. อาจารย์นนท์ณธี
๕. อาจารย์เพ็ญแข

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

วงศ์วัฒนากูล
เศรษฐบุตร
ชาญชัยเชาว์วัฒน์
ดุลยทวีสิทธิ์
รุ่งเรือง

๒

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

อาจารย์กรองทอง
นายชยนยุช
นางสาวกรกาญจน์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา

หีบโคกสูง
โอภาสวิริยะกุล
อุ่นบ้าน
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 10/2559 เมื่ อวั น พฤหั สบดี ที่
20 ตุลาคม พ.ศ.2559
เลขานุการฯ นาเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 ผลการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 ได้มีมติ
รับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า ตามข้อ 13
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดให้อานาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวินิจฉัย
ปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ประกอบกับมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้
หารือแนวทางการปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการดาเนินงานตาม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าวจึงแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ 0201.1/3953 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3)3.16/ว1386 เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาแผนการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย
โดยวิ เคราะห์ จ ากประเด็ น สถานการณ์ โลก สถานการณ์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของประเทศ ก าหนดเป็ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้น ๓ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ด้านอุตสาหกรรม
บริการและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สัง คมสูงวัย และได้จัดทาแผนกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยในแผนกลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตครู การผลิตบัณฑิตทางดนตรี การผลิตบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับยุทธศาสตร์
(Reprofiling) ของมหาวิ ท ยาลั ย อี ก ทั้ ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ รวมทั้งจัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์
ที่ โดดเด่ น ของมหาวิท ยาลั ย ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๔ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลการดาเนินงาน
เพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัย สู่ความเป็ น เลิศของมหาวิทยาลั ยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งได้
ประสานงานกั บ มหาวิท ยาลั ย เที ย นจิ น นอร์ม อล สาธารณรัฐ ประชาชนจี น เพื่ อ เข้าร่ ว มประชุ ม ศึ ก ษาดู งานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ฝ่ายเลขานุการจึงได้นาเสนอเรื่องการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย บรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) การกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานครได้กาหนดยุทธศาสตร์
หลัก 2 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการและการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง แต่ในแนวทางเดิมคือการผลิตครู มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ งควรระบุเฉพาะเจาะจงในหลักสูตรและสาขาวิช าที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยพิจารณา
ความเชี่ยวชาญจากพื้นฐานเดิมของมหาวิทยาลัย และกาหนดแนวทางและงบประมาณเพื่อพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชา
ดังกล่าวให้โดดเด่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการผลิตครู สาขาวิชาดนตรี ควรมีการสารวจจานวนความต้องการครู
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาด้วย รวมทั้งการสร้างทางเลือกให้นิสิตสาขาวิชาเอกดนตรีสามารถเรียน
ครูเพิ่ มอีก 1 ปี รวมเป็ น 5 ปี เนื่ องจากนิ สิ ตสาขาวิช าเอกดนตรีจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมากกว่า รวมทั้ งด้าน
วิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพและการเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ มหาวิท ยาลั ยมี ส าขาวิช าการแพทย์แ ผนไทย สาขาวิช าเทคนิ ค
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุนให้โดดเด่นได้ อีกทั้งควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆด้วย
(2) การพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรควรจัดทาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดทาหลักสูตรและ
เข้าใจในหลักสู ตรและวิวัฒ นาการของวิชาชีพนั้นๆ และควรพิจารณาจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อให้ บัณฑิ ต
มีคุณภาพหรือจัดทาหลักสูตรใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศในอนาคต ดังนี้
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(2.1) หลั ก สู ตรที่ มี การจั ด การเรีย นการสอนเป็ น ภาษาไทยให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ ช าภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษรวม 18 หน่วยกิตในหลักสูตรด้วยเช่นกัน
(2.2) จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มี แนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุจึงสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาชีพที่สาคัญและเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตคืออาชีพพยาบาล มหาวิทยาลั ย
สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รพยาบาลเฉพาะทางด้ า นผู้ สู ง อายุ ขึ้ น หากมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นการลงทุ น
ด้านสถานที่ และด้านบุคลากร โดยอาจมีการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาล
ที่ไม่มีวิทยาลัยพยาบาลสังกัด เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาผู้ใหญ่ โดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่มีความจาเป็นและ
น่าสนใจสาหรับผู้สูงอายุ เช่น การใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่ยืนนานโดยไม่เป็นภาระผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นการบูร ณาการกัน
ระหว่างคณะโดยใช้ศักยภาพของแต่ละคณะมารวมกัน เช่น สาขาวิชาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สู งอายุ โดยมีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สอนเรื่องโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสอนการออกกาลังกาย และสาขาวิชาจิตวิทยาสอน
เรื่ องการพั ฒ นาจิ ต การเตรี ย มตั ว ตาย สาขาวิช าดนตรี ส อนการร้อ งเพลงบริห ารปอด เป็ น ต้น หากมหาวิท ยาลั ย
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใดมาก่อน มีการ
ลงทุนน้อยและเป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุด
(2.3) ตามนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของรั ฐ บาล ซึ่ ง เน้ น ค าว่ า “ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ (Digital
Content)” มหาวิทยาลัยมีหลายคณะที่ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนได้ เช่น วิทยาลัยการดนตรี หรือคณะ
วิทยาการจัดการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาดนตรีแบบดิจิทัลซึ่ง สามารถนาไปใช้ในการทาภาพยนตร์และ
สื่อต่างๆ ซึ่งสามารถเพิ่มคาว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ”ลงไปในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการได้ เป็นต้น
(3) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ฉบับนี้เป็นการนาเสนอแบบการประกันคุณภาพในภาพรวม
ซึ่งมีตัวชี้วัดแบบเดียวกัน ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์การพัฒนาในหน้า 41 ที่มีจานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) จึงต้องระบุถึงความต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน
และควรอธิบายเป้าประสงค์การพัฒนาให้เป็นรูปธรรมว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ส่งเสริมงานวิจัยหรือมีการจัดทา
โครงการใดที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่นาไปสู่ความเป็นเลิศตามแผน
กลยุทธ์อย่างไร เป็นต้น และในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต หน้า 42 ควรระบุ
หลักสูตรและสาขาวิชาให้ชัดเจนเช่นกั น โดยเลือกหลักสูตรที่โดดเด่น และดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียง
(4) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร เป็นการระบุ
เฉพาะเจาะจงเพียง 2 ประเด็น ซึ่งค่อนข้างแคบ หากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ควรพิจารณาการระบุอย่างครอบคลุม
ในทุกด้านจะทาให้สามารถดาเนินการได้คล่องตัวมากกว่า
(5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงวัย ในหน้า 37 มี รายละเอียดเป็นลักษณะบริการ
สังคมลงสู่ชุมชนมากเกินไป ควรเน้นให้มคี วามเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษามากขึ้น
(6) ควรจัดทารูปเล่มการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย มอบให้แก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนาไปเป็นคู่มือในการศึกษาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
(7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของรัฐบาลที่มีเจตนา
ต้องการจากัดการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งก่อน แล้วจึงจัดสรร
งบประมาณให้อย่างเป็นสัดส่วน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเน้นเรื่องการผลิตครูเหมือนกัน ซึ่งทาให้มี
จานวนบัณฑิตมากเกินความต้องการในตลาดแรงงาน และในอนาคตรัฐบาลอาจกาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่งผลิตครูตามประเภทและจานวนที่กาหนดเท่านั้น
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มติที่ประชุม เห็นชอบ วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิท ยาลั ย ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการด้า นกฎหมายของสภามหาวิท ยาลั ย พิ จารณา (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุดมศึกษาสั งกัดมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ ดารงตาแหน่งสู งขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุด มศึกษาสั งกัดมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาให้ ด ารงตาแหน่ งสู งขึ้ น
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และมี ม ติ เห็ น ชอบโดยให้ แ ก้ ไขตามความเห็ น ของคณะกรรมการฯ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง น า
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษาสั ง กัดมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ ด ารงตาแหน่ งสู งขึ้น (ฉบั บที่ ..)
พ.ศ. .... ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขตามความเห็ น ของคณะกรรมการด้ า นกฎหมายฯ พร้ อ มตารางเปรี ย บเที ย บ เสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี การตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุป ว่า เนื่องจากอาจ
เป็นการขัดกับหลักการประเมินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะอธิการบดีเป็นทั้งผู้ประเมินและเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
ด้ว ยเช่น กั น และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. จึงขอให้ แ ก้ไขข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ข้อ 27 จากเดิม “การแต่งตั้งบุคคล
ให้ ด ารงต าแหน่ งตามข้อบั งคับ นี้ ให้ อ ธิการบดี โดยความเห็ น ชอบของ ก.บ.ม. เป็ นผู้ มีอ านาจแต่ งตั้ ง...” แก้ไขเป็ น
“การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจ
แต่งตั้ง...”
มติที่ประชุม รั บ ทราบ (ร่ าง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาว่าด้ ว ยการก าหนดระดั บ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสั งกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ ด ารงต าแหน่ งสู งขึ้ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบให้ น ายวรพงษ์ วรรณศิ ริ ด าเนิ น การน าเรื่อ งเข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด้ านกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาแก้ ไข (ร่ าง) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ดั งกล่ า วและน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.3 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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5.6 การขอความเห็ น ชอบหลักสูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลั กสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ผ่านการวิพากษ์ห ลั กสูตร และผ่ านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559
โดยสภาวิชาการมีมติเห็ นชอบ และให้ แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559) ผ่ านการวิพ ากษ์ ห ลั กสู ต ร และผ่ านการกลั่ นกรองเรียบร้อยแล้ ว โดยได้น าเข้าที่ ประชุม คณบดี และ
รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ (คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ มหาวิท ยาลั ย ) ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่ อ วัน ที่
27 กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่
6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3) หลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาเซีย นและเอเชี ยตะวันออกเฉีย งใต้ศึ กษา (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และผ่ า นการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิช าการระดับ มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และผ่ า นการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิช าการระดับ มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 และได้น าเข้าที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559)
3) หลั ก สู ต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาเซีย นและเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ศึก ษา (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม
อย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) การดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรควรดาเนินการตามแนวนโยบายการรับนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจากการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยการออกแบบพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและความเปลี่ยนแปลงของโลก ควรจัดทาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
โดยสารวจหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลก และมีการนาเสนอเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรเชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วย
(2) ควรตรวจสอบการจัดทางบประมาณตามแผนให้ถูกต้องและเป็นระบบเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วน
ของงบประมาณรายรับเงินบารุงการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางในการจัดทางบประมาณไว้อย่างชัดเจน
และแจ้งไปยังคณบดีเพื่อถ่ายทอดสู่สาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(3) อาจารย์ประจาหลักสูตรควรมีตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร
(4) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง
(5) ในการพัฒนาหลักสูตรควรมีรายวิชาที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัช กาลที่ 9 ตามที่ได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” ซึ่งหมายความว่า คนของพระราชา
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ตามพระราชกรณียกิจที่สามารถนามาเป็นตาราเรียนในหลักสูตรได้
และหลักสูตรต้องตอบสนองรัฐธรรมนูญที่เน้นการศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถตามความถนัด
ของตน และสานึกต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นต้น
(6) ควรตรวจสอบแผนการรับนิสิตนักศึกษาและผู้สาเร็ จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ว่า หลักสูตร
สามารถดาเนินการตามแผนได้จริงหรือไม่
(7) ควรปรั บ ปรุ ง การเขี ย นผลการเรี ย นรู้ ใ นหมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและ
การประเมินผล ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด และปรับแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ต่างๆ
ด้วย
(8) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรควรระบุถึงความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วและ
หลักสูตรเดิม และควรเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิตว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
(9) ในข้อ 11 “สถานการณ์ ภ ายนอกหรือการพัฒ นาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร” เป็นประเด็นที่ควรระบุอย่างละเอียดและควรให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเหตุผลของการปรับปรุง
หลักสูตรนั้นๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารและคณะ/สาขาวิชา เพื่อนาหลักการมาปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป
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(10) การที่ มี ร ายวิ ช าที่ เป็ น บุ ร พวิ ช า(prerequisite) จ านวนมาก อาจท าให้ ย ากต่ อ การบริ ห าร
หลักสูตร เพราะถ้าสาขาวิชามีนิสิตนักศึกษาจานวนน้อยอาจไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานั้นๆ ทุก ภาคการศึกษา จึงควร
ทบทวนโดยกาหนดเฉพาะรายวิชาที่มีความจาเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องกันเท่านั้น
(11) สภาวิชาการควรพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหาของหลักสูตรโดยละเอียดก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และเมื่อมีการแก้ไขหลักสูตรและส่งกลับไปยังสภาวิชาการ สภาวิชาการต้องนาข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย กลั บ ไปตรวจสอบให้ ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง ให้ มี ก ารจั ด ท าตารางเปรี ย บเที ย บการแก้ ไ ขหลั ก สู ต ร
เพื่อความสะดวกในการพิจารณาต่อไป และในทุกปีการศึกษาควรให้ ทุกคณะได้นาเสนอข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ของนิสิ ต
นักศึกษาต่อสภาวิชาการว่ามีจุดเด่นด้านใด ตรงตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้สภาวิชาการรับทราบข้อมูล
และเสนอแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงการพัฒ นาหลักสูตรต่อไป อันจะทาให้มหาวิทยาลัยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(12) มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่จะ
ดาเนิ น การสอบ CEFR ในการประเมิน บั ณ ฑิ ตที่ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว ประเทศ ซึ่งหลาย
มหาวิทยาลัย ได้เริ่มดาเนิ น การแล้ วทั้งหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอน และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กาลังพิจารณาบทบาทและหน้าที่ว่าควรมีบทบาทอย่างไร รวมถึง หน้าที่การกระตุ้น
การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปจากเดิมอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรหาจุดเด่นที่ แตกต่างกัน
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยต้องการมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ควรเตรียมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่
จั บ ตามองและให้ ค วามส าคั ญ ในระยะเวลาอั น สั้ น เช่ น ด้ านภาษาอั งกฤษ การพั ฒ นาให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4
มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจได้ทั้งหมด เป็นต้น ซึ่ง สมศ. สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ในแต่ละหลักสูตร สรุปได้ดังนี้
1) หลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาเซีย นและเอเชี ยตะวันออกเฉีย งใต้ศึ กษา (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(1) ควรปรั บ ปรุงโครงสร้างหลักสู ตร เพราะวิช าเลื อกไม่ควรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ ม เนื่องจาก
การมีกลุ่มวิชาเลือกด้านภาษามากถึง 18 หน่วยกิต จะทาให้ไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร จึงควรปรับแก้ชื่อหลักสูตร
เป็นภาษาและวัฒนธรรม หรือปรับโครงสร้างเป็นวิชาเอกและวิชาโท เป็นต้น และการที่มีการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาเกินกว่า 12 หน่วยกิต ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทางด้านภาษาเป็นองค์ประกอบด้วย
(2) ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องทาความเข้าใจถึงคาจากัดความหรือความหมายของคาว่าอาเซียนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้ถูกต้อง
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(1) หลักสูตรต้องมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนว่าเน้นจุดเด่นในด้านใด เพื่อสร้าง
โอกาสในการแข่งขันในตลาด รวมทั้งควรกาหนดจานวนผู้เรียนและระบุสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน
(2) ควรปรับแก้ชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและทันสมัยเพื่อสอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0
(3) ควรเพิ่ มเติม รายวิช าที่ มีความส าคัญ ให้ เป็นวิชาบังคับ เช่น วิช าการจัดการฟาร์ม (Farm
Management) เป็นต้น

๙

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(1) เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ยังไม่มีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง จึงควรเพิ่มเติมองค์ประกอบ
อื่นๆ มาประกอบเพื่อความน่าสนใจ เช่น ด้านอาหารและโภชนาการ หรือ ด้านยีน(gene) ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในอนาคต
เป็นต้น
(2) ควรปรับแก้ชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและทันสมัยเพื่อสอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0
มติที่ประชุม
พ.ศ. 2559)

1) เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง
2) เห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ หารธุรกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการโลจิ สติ กส์ (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.

2559)
3) รั บ ทราบ การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาเซี ย นและเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอ
สภาวิชาการก่อนนาเสนอมายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
4) รับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการก่อนนาเสนอ
มายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5) รับ ทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการก่อนนาเสนอ
มายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบั ติห น้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลั กสู ตรที่เปิ ดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสู ตรนั้น ซึ่งมีคุณ วุฒิ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษา การเปิ ด การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ
มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รดั งกล่ าว และน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

๑๐

การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้ จั ด ส่ งผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 1 ราย คือ อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และระดับรองศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิช าการ พ.ศ. 2554 และดาเนิน งานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การพิ จ ารณาแต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (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. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจ ารณาตาแหน่ งทางวิช าการ เพื่อพิ จ ารณาผลการประเมิน ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ และนาเสนอสภาวิช าการรับทราบ
โดยมหาวิทยาลั ยน าผลการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิท ยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
11/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 2 ราย ดังนี้
1) อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชานิติศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ เสนอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณา อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ได้ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้
การพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายดังนี้
(1) กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ ในระยะเวลาที่ส่งผลการประเมินการสอน คือตั้งแต่
วัน ที่ 18 กันยายน 2556 และได้จัดส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีการเว้นช่วง ระยะ
เวลานานกว่า 2 ปี สามารถทาได้หรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าสามารถทาได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีข้อบังคับ
กาหนดระบุระยะเวลาไว้ จึงสามารถเก็บผลการประเมินการสอนไว้ได้
(2) กรณีของอาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล มีข้อสังเกตว่าในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ใช้เวลา
ตรวจเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
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มติที่ประชุม (1) อนุ มั ติแต่ งตั้ ง อาจารย์ พิ บู ล ย์ วิฑู รย์ ปั ญ ญากุล ด ารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
นิติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
(2) อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนุช อุณอนันต์ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559
5.10 การแต่งตั้งรองอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ให้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี โดยกากับดูแลงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซีย น และศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี นั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี
ในวัน ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ.2559 และได้ ขอลาออกจากตาแหน่ งรองอธิการบดี โดยมหาวิทยาลั ยได้ม อบให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
มาดารงตาแหน่งรองอธิการบดีต่อไป
เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีจึงเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานด้าน
กิจการนิสิตนักศึกษาและศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และได้ดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี พร้อมแนบข้อมูลประวัติมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
การพิจารณา
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายดังนี้
(1) อธิการบดีต้องจั ดท าคาสั่ งถอดถอนผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชลิ ต วณิ ช ยานัน ต์ จากต าแหน่ ง
ผู้ช่วยอธิการบดี ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะมีคาสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ให้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี
(2) มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ได้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้อนุมัติให้สาเร็จการศึกษา แม้สภามหาวิทยาลัยจะยังไม่ได้อนุมัติปริญญา ก็ถือว่าสาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถใช้ คาว่า
“ดร.” นาหน้าชื่อได้
มติที่ประชุม อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชลิ ต วณิ ช ยานั น ต์ เป็ น รองอธิ ก ารบดี ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
17 พฤศจิกายน 2559
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
12/2559 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

