๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 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.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
๑๐. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๑. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๒. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๓. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๗. อาจารย์ ดร.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. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
สกุลกิม
๔. อาจารย์อรุณี
คู่วิมล
๕. นายพิสิฐ
วงศ์วัฒนากูล
๖. นายชยนยุช
โอภาสวิริยะกุล

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

๒

๗.
๘.
๙.

นางสาวกรกาญจน์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวกฤตยา

อุ่นบ้าน
ดวงลิวงษ์
สุวรรณไตรย์

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ ทราบว่า มีนิสิ ต
นั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาได้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ยงให้ แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และขอเรี ย นเชิ ญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษา ดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์จีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 และรางวัล
ชนะเลิ ศการแข่งขันความรู้ เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยรางวั ลเอกอัครราชทูตจีน ประจาปี 2559 ได้แก่ นายวราวุธ
สาพันธมิตร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา ได้แก่ นายอ๊อด ศรีสมัย นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรับทุนการศึกษา 30,000 บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง
“มไหสวรรย์” โครงการประกวดหนังสั้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 2016”
ได้แก่ นางสาวอัญชิษฐา อัครศรีประไพ นิสิตชั้นปีที่ 2 และนายอภิวิชญ์ พงษ์วุฒิประพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ
(4) รางวัล ชมเชย และรั บ ทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการสร้ างสรรค์ห นังสั้ นเรื่อง “เรา”
โครงการประกวดหนังสั้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 2016” ได้แก่
นายกิตติศักดิ์ ถุงพลอย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการกากับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทา
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการกากับนโยบายของสภามหาวิทยาลั ยเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการขงจื๊อของมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน
นอร์มอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ
ประชุม สั มมนาและศึกษาดูงานดั งกล่ า ว เพื่ อร่ว มพูดคุย แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ในการบริห ารมหาวิทยาลั ยไปสู่
ความเป็นเลิศกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล ซึ่งกากั บนโยบายโดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเมือง
เทียนจิน โดยมีระยะเวลาดาเนินโครงการทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตาม
กาหนดการที่แนบ

๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้า พระยาว่า ด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
ความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พัฒ นามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา พ.ศ.2559 และฝ่ ายเลขานุการได้ดาเนิน การจัดทาข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ ทราบในการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ว ยกองทุนพัฒ นามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 คาสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0509(5).5/ว 915 เรื่อง ขอส่ง
สาเนาคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยในข้ อ 3 ของค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว ก าหนดให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสภา
สถาบั น อุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ (ตามเอกสารแนบ) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแจ้งมาเพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการนาคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

๔

4.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ความเป็นมา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) ได้รับ อนุมัติงบประมาณจากงบบารุงการศึกษา
(คงคลั ง ) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิ น ๑๒๐ ล้ า นบาท ในคราวประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา
ตลอดโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2560 และให้รายงานความคืบหน้าให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบการดาเนินงานทุก 6 เดือน
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ครั้ ง ที่ 2 และขออนุ มั ติ ป รั บ แผนการด าเนิ น งานใหม่ ใ นงบประมาณเดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจ านวน 120 ล้ า นบาท
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติ
รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และอนุมัติการปรับแผนการดาเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร
จานวน 120 ล้านบาท และได้ดาเนินการจัดทารายงานความก้าวหน้า โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ครั้งที่ 3 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม
2559
ที่ประชุมได้รับฟัง รายงานความก้าวหน้า โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 3 แล้ว
มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น การตามแผนการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ แ ละการขยายพื้ น ที่
ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน เพื่อเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(2) ควรปรับการเขียนในส่วนของวิสัยทัศน์ เนื่องจากเป็นเป้าหมายหรือพันธกิจมากกว่าวิสัยทัศน์
โดยอาจเป็ นความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลั ย (CSR) เนื่องจากกิจกรรมที่ดาเนินการอยู่
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ต้องใช้พื้นที่ทางการเกษตรและเทคโนโลยี
(3) ควรนารายละเอียดจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามาปรับปรุงการดาเนินการของศูนย์การศึกษาฯ ด้วย
(4) ควรเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างสมบูรณ์ โดยการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่สามารถ
สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นชุมชนที่เอื้อต่อการเกษตร เช่น การทาผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ทาง
ศูนย์การศึกษาฯ สามารถผลิตได้แล้ว และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การศึกษาฯ ให้มีความเหมาะสม เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
4.3 รายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ สานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ วิทยาลั ย
การดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ดาเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจานวนนิสิต/
นักศึกษา ในแต่ละระดับ ได้แก่ ในระดับปริญญาตรี รวม จานวน 5,324 คน จาแนกเป็น ภาคปกติ จานวน 4,686
คน และภาคพิเศษ จานวน 638 คน และในระดับบัณฑิตศึกษา รวม จานวน 165 คน เป็นภาคพิเศษทั้งหมด
เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครนิสิต/
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ในมุมมองต่างๆ ดังนี้

๕

- จานวนนิสิต/นักศึกษา โดยรวมและจาแนกตามคณะ/ตามแผนรับ
- แผนภูมิแสดงจานวนผู้มารายงานตัว จาแนกตามประเภทการรับสมัคร
- รายงานสถิ ติ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา จ าแนกตามเพศ/วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเดิ ม /ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม/
ตามภูมิลาเนาเดิม
- รายงานจานวนนักศึกษาต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (MOU)
- รายงานผลการรับสมัครนิสิต เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
ที่ประชุมได้รับฟังรายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2559 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมของนิสิตใหม่ ในหน้า 7 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 0.01 – 1.00 จานวน 2 คน ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่สามารถ
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.00 ขึ้นไป เป็นต้น
(2) ควรเพิ่มข้อมูลจานวนผู้สมัครเข้าศึกษา และจานวนรับนิสิตนักศึกษาตามแผนรับของมหาวิทยาลัย
ทั้งในระบบแอดมิดชั่น และระบบรับตรง จานวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และจานวนผู้ที่มารายงานตัว เพื่อทาให้สามารถ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มาสมัครและปรับจานวนรับนิสิตนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเหมาะสมต่อไป
(3) หน้าที่ 2 จานวนผู้มารายงานตัว ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ
มีจานวนค่อนข้างน้อย อาจเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ ซึ่งสามารถส่งเสริมด้วยการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย
และการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยพิจารณาให้ทุ นการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพื่อที่จะรับ
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลังสาเร็จการศึกษา
(4) มีการตั้งข้อสังเกตจากผลการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2559
แผนรับตาม มคอ.2 จานวน 3,301 คน แต่รับตามประกาศ จานวน 3,371 คน รายงานตัว จานวน 3,541 คน
ควรมีการศึกษาหาสาเหตุของการรับนิสิตเกินจากแผนที่ตั้งไว้ และสาเหตุที่บางสาขาวิช าไม่มีผู้มารายงานตัว เช่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มารายงานตัวเพียง 9 คน เป็นต้น
(5) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาเป็นระบบเดียว เนื่องจากการรับหลาย
ระบบอาจทาให้นักเรียนเกิดความสับสน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เคยชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ไม่ได้
ถูกเลือกเข้าศึกษาเป็นลาดับแรก เพราะฉะนั้นจึงดาเนินการรับนิสิตนักศึกษาเป็น 2 ระบบ คือระบบรับตรง และระบบ
แอดมิดชั่น โดยใช้จานวนรับเดียวกัน เพื่อให้จานวนรับเป็นไปตามแผนการรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
การรับระบบเดียวอาจทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเสียเปรียบได้
(6) มหาวิทยาลั ย ควรปรั บปรุง แก้ไขหลั กสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิ ตและอุ ตสาหกรรมศาสตรบัณฑิ ต
เนื่องจากหลักสูตรทั้งสองถูกนาออกจากประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาฉบับใหม่ จึงต้องตัดสินใจว่าจะ
ใช้หลักสูตรใด และมีการจัดทา มคอ.1 ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรเดียว ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตกับอุ ตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรี รวมจานวน
5,324 คน
ภาคปกติ
จานวน
4,686 คน
ภาคพิเศษ
จานวน
638 คน
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
165 คน

๖

หมายเหตุ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ
จานวน 44 คน
4.4 กาหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้ งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26
พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
(1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(3) นายคมสั น ฐ หั ว เมืองลาด ได้รับ ปริญญาศิล ปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช า
นาฏยศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และกาหนดถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ 16
สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้จัดทากาหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่
16 กันยายน 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ กาหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแบ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรจานวน 27 หลักสูตร ภายใต้การ
บริหาร 2 ภาควิชา คือภาควิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 7 สาขาวิชา และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 20
สาขาวิ ช า รวมทั้ ง สิ้ น 27 สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารสาขาวิ ช ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง ขึ้ น เหมาะสมต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่) การบริหารห้ องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึง
งบประมาณ ด้วยการนาสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีศาสตร์ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และทาให้ก ารบริหารจัดการด้านวิชาการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเพิ่มภาควิชาจากเดิม 2 ภาควิชา เพิ่มอีก 7 ภาควิชา เป็น 9 ภาควิชา
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มี มติเห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที นาเสนอการขอเพิ่ม
ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภาคภายนอกโครงสร้าง
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และมอบหมายคณบดีทุกคณะพิจ ารณาบริ หารจัดการโครงสร้างของหน่วยงานให้กะทัดรัด เพื่อให้ การบริห ารงาน
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ความเป็ น มาในการยกร่างพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีก ารนาเสนอ
โครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้นาเสนอโครงสร้างของตนเอง ซึ่งสกอ.
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถอนุมัติจานวนโครงสร้างที่เสนอมาได้ เนื่องจากมีจานวนมากเกินไป รวมทั้งมีการสัญญา
กับสานักงบประมาณว่า จะไม่ของบประมาณเพิ่มและไม่ขออัตราเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยานาเสนอเป็นคณะและมีภาควิชาโดยจัดทาเป็นประกาศกระทรวงกากับ ทาให้ไม่สามารถเพิ่มเติมได้ เพราะ
เมื่อเพิ่มจานวนส่วนงานจะทาให้กระทบกับงบประมาณด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นที่ไม่มีภาควิชาจะจัดตั้ง
เป็นสานักงานเลขานุการคณบดี ซึ่งการมีภาควิ ชาทาให้ยุ่งยากในการจัดหลักสูตรและจัดบุคลาการ ซึ่งต่อมามีการตรา
พระราชบัญญัติให้ อานาจสภามหาวิทยาลั ยในการจัดตั้งส่ วนงานภายในได้ สกอ. จึงอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเสนอ
ส่วนงานภายในเข้ามาได้ ทาให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนงานแล้วนาเสนอไป เช่น โรงเรีย นสาธิต
เป็นต้น
(2) ควรมีการส ารวจคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลั ยด้ว ย เนื่องจากมีส าขาวิช าที่ส ามารถจัดตั้งเป็น
ภาควิชาได้เช่นกัน
(3) คณะที่จัดตั้งใหม่ไม่ควรใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเงินประจาตาแหน่งหัวหน้า
ภาควิ ช า เพราะจะใช้ ง บประมาณจ านวนมาก ควรระบุ ใ นมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ไม่ ใ ช้ ง บประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย
ในการจ่ายค่าตอบแทนตาแหน่งผู้บริหาร เมื่อจัดทาเป็นประกาศกระทรวงแล้วจึงสามารถขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนได้
(4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น
ในภาควิชาที่มีหลักสูตรในโครงการดังกล่าวมีมาตรฐานพร้อมแล้ว ควรรวมเป็ นภาควิชาเดียวกันเพื่อพัฒนาจัดตั้งเป็น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
(5) ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาซึ่งถือเป็นตาแหน่งผู้บริหาร เมื่อรวม 9 ภาควิชา อาจทาให้มีตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารมากเกิน ไป และอาจเป็ น การเพิ่มขั้นตอนในการขับเคลื่ อนโครงการต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติมหาวิทยาลั ย
ให้ความสาคัญกับประธานสาขาวิชามากกว่าหัวหน้าภาควิชา จึงควรมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกันด้วย
(6) การจัดตั้งภาควิชาถือเป็นหน่วยงานย่อยของส่วนราชการตามโครงสร้ าง เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้วเสนอให้ สกอ. เมื่อสกอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าภาควิชาใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะเสนอรัฐมนตรีเพื่อจัดทา
เป็ น ประกาศกระทรวง จึ ง สามารถของบประมาณแผ่ น ดิ น ได้ แต่ ห ากเสนอไปแล้ ว ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ก็ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
การสารวจการจัดตั้งภาควิชาในคณะอื่นๆ ควรจะมีองค์ประกอบที่ชัดเจนเหมือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
(7) ปัญหาแรกเริ่มในการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือการที่หลาย
มหาวิทยาลัยมีพื้นฐานแตกต่างกันต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน แต่มีการให้อิสระแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถออก
กฎหมายบริหารมหาวิทยาลัยได้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทาให้การจัดตั้งภาควิชาขึ้นใหม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ในขั้นตอนการจั ดทาประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากหากมีมหาวิทยาลัยราชภัฏใด
สามารถจัดตั้งได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นก็ย่อมทาได้เช่นกัน จึงอาจทาให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ดังนั้น หาก
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงค์ จ ะออกจากพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ได้ นั้ น ต้ อ งจั ด ท า
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัย
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(8) ควรตรวจสอบสาขาวิชาที่มีความใกล้ เคียงกันที่ส ามารถรวมกันได้ เช่น สาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ และสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย สามารถรวมกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้เครื่องมือ
ร่วมกันถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน
(9) อาจารย์สามารถทาหน้าที่ธุรการได้ หรือการใช้ เจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกันของแต่ละภาควิชาเพื่อลด
การใช้ทรัพยากรบุคคล
(10) ควรเพิ่มข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาในแต่ละปีของแต่ละภาควิชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา
(11) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ยินดีรับไปหาข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในเรื่องการนาเสนอจัดตั้งภาควิชา จาก สกอ. ซึ่งมีตัวอย่างการเสนอจัด ตั้งคณะและการยุบรวมเป็นคณะเดียว
คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนามาเป็นแบบอย่างได้
มติที่ประชุม รั บ ทราบ การขอเพิ่ม ภาควิ ช าในคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยให้ นาข้ อ เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปทบทวน
5.2 การขอความเห็น ชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 และ
นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) ควรปรับปรุงเนื้อหาของปรัชญาให้ถูกต้อง
(2) ควรปรับปรุงเนื้อหาของวัตถุประสงค์ ในข้อ 4 ระบุว่า “เป็นบุคลากรสาธารณสุข...” การระบุ
เช่นนี้อาจหมายความถึงการประเมินผลเมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากต้องเป็นการประเมินผล
ในขณะที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ จึงควรระบุให้ครอบคลุมชัดเจนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
เรื่ อ งของสาธารณสุ ข ได้ เป็ น ต้ น และในข้ อ 5 ระบุ ว่ า “สามารถใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ...” เนื่องจากในสาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ต้องมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้วยเช่นกัน จึงควรระบุใน
ข้อ 5 ให้ชัดเจน และในข้อ 6 ควรแก้ไขให้เป็นทักษะการปฏิบัติงาน
(3) ควรปรั บ แก้ ใ น หมวดที่ 4 “การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา” เนื่ อ งจาก
เจตนารมณ์ของการเขียนหมวดดังกล่าวหมายความถึง การที่ไม่สามารถพัฒนาในการเรียนการสอนได้ จึงต้อง มีการ
จั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ และควรปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เช่น คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต้องมีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี มีความเป็นไทย เป็นต้น
(4) ควรปรับลาดับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้เหมาะสม
(5) ควรตรวจสอบชื่อและคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสื่อความหมาย
ตรงกัน เช่น คาว่า “Aesthetics” ในหลายรายวิชาที่แปลความหมายไม่ตรงกัน และความสม่าเสมอของการเติม “s”
ในคาว่า “principle” และ “concept” เป็นต้น

๙

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ หลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ.2559) โดยให้นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข
5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ....
ความเป็นมา
(1) มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุน
การจัดทาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และได้ใช้ระเบียบฯดังกล่าว
จนถึงปัจจุบัน ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ในข้อ 5 ได้ระบุไว้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินสวัสดิการ (5) การให้เงินอุดหนุนการ
จัดทาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(3) โดยเห็น เป็น การสมควรปรับปรุงการให้ ทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิช าการให้ มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดยงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทาร่างระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ท าผลงานวิ ช าการ พ.ศ. ... เสนอต่ อ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559
ซึ่งที่ ป ระชุม มีม ติเ ห็ น ชอบร่ างระเบี ย บฯว่ าด้ ว ยทุ นสนับสนุน การจัด ทาผลงานวิช าการ พ.ศ. ... โดยแก้ไขชื่อ เป็ น
“ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....” และให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจ ารณาถึงเหตุผ ลและความจาเป็นของการจัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... แล้ว ที่ประชุมเห็นสมควร อนุมัติ
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม อนุ มัติ (ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้ว ยการสนั บสนุน การเข้า สู่
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
5.4 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ความเป็นมา
(1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กาหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทาง
วิชาการที่ใช้ป ระกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด สาหรับตาแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
(2) ก.พ.อ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็น
วารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ
29 สิงหาคม 2556) สาหรับสาระสาคัญของประกาศดังกล่าว มีดังนี้
“ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา ใช้วารสารทาง
วิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ”
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“ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
(2) มีการระบุสานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือ
ว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มี บ ทคั ด ย่ อ ของบทความที่ เ ป็ น ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษทุ ก บทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน ในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง”
“ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3
แล้ว ให้จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ”
“ข้อ 5 เพื่อให้ ว ารสารทางวิช าการตามข้อ 3 ได้มีก ารพัฒ นาขึ้นไปเป็นที่ย อมรับตามข้อ 2
จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ วันที่ประกาศ
ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ 3”
จากสาระสาคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ลงในวารสาร
ทางวิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และ
สภามหาวิทยาลัย พิจ ารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภ ายในไม่เกินวันที่ 28 สิ งหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)
(3) ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
และงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอรับข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ประสงค์จะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ.
ดังกล่าวข้างต้น
(4) การนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายอมรับ วารสารทางวิชาการนั้นจะดาเนินการเป็น
รอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่างๆ ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสาร
นั้น ๆ ยังไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ที่ ก.พ.อ. กาหนด แต่วารสารนั้น ๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จัดทาขึ้น และวารสารของสถาบันอื่นๆ เป็นผู้จัดทา
(5) ในการนี้มีคณาจารย์จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยนาผลงาน
ทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการเผยแพร่ลงในวารสาร ซึ่งในขณะเผยแพร่ดังกล่าว วารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลวารสารตามที่ ก.พ.อ กาหนด จึงนาเสนอรายละเอียดวารสารเพื่อสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา “ยอมรับ
วารสาร” จานวน 2 ฉบับ คือ
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1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2559
2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559
(6) สาระสาคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้
6.1 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) กาหนดการเผยแพร่/จานวนฉบับแต่ละปี (ข้อ 2)
การระบุสานักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลายของคณะบรรณาธิการ พบว่า
วารสารฉบับดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน
6.2 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ
การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการดาเนินการภายในของวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งอาจอนุมาน
ได้ว่า เมื่อมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) แล้ว กิจกรรมใน
เชิงกระบวนการตรวจสอบย่อมเกิดขึ้นด้วย
4.3 ผลการพิจ ารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้ นิพนธ์บทความ (ข้อ 7)
การนาเสนอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง
2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็นแล้วมีมติยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา
มติที่ประชุม

ยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จานวน 2 ฉบับ คือ
(1) วารสารสถาบั นวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2559
(2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559
5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตาม
สาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556)

๑๒

(4) มหาวิทยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดในหลั กสู ตรดังกล่ าว ต่อสภาวิช าการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/๒๕๕9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
9/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.2 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2559 ในวัน จันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

