๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 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. ดร.สุรัฐ
ศิลปอนันต์
๑๐. ดร.บุญลือ
ทองอยู่
๑๑. นายวรพงษ์
วรรณศิริ
๑๒. นายทนง
โชติสรยุทธ์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว
๑๙. อาจารย์วิกรม
ศุขธณี
๒๐. อาจารย์พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญากุล
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
๒๕. 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
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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท

ชุนดี

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์
๒. นายสมเชาว์
๓. นายชัยสิทธิ์

อาจคุ้มวงศ์
เกษประทุม
ภูวภิรมย์ขวัญ

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้นาเสนอวาระการประชุม

๒

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์
นายชยนยุช
โอภาสวิริยะกุล
นางสาวกรกาญจน์
อุ่นบ้าน
นางสาววิลาวรรณ
ดวงลิวงษ์
นางสาวกฤตยา
สุวรรณไตรย์

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 11 ราย ตั้งแต่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ผู้ บ ริ ห ารและผู้ แ ทนจากสถาบั นขงจื้ อ เข้ า อวยพรและมอบของที่ ร ะลึ ก แก่ ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันตรุษจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้บริหารและผู้แทน
จากสถาบันขงจื้อ ขออนุญาตเข้าอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เนื่องในวันตรุษจีน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็น
ควรให้ ที่ ป ระชุม ลงมติ เลื อกอุ ป นายกสภามหาวิท ยาลัย เพื่อท าหน้ าที่ แทนนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกรณี นายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่ อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

1.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โ รจน์ ผลพั นธิ น ประธาน แจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ ม ให้ ท ราบว่ า เนื่ อ งด้ ว ยสภา
มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อทาหน้าที่กลัน่ กรองรายละเอียดก่อนนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ เป็นต้น จึงมอบหมายอธิการบดีพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะอนุ ก รรมการในแต่ ล ะด้ า นและด าเนิน การจั ด ท า (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่อ ง รั บรองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่
21 มกราคม พ.ศ.2559
เลขานุการฯ นาเสนอที่ ป ระชุม พิจ ารณารายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 1/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วัน พฤหัส บดีที่
21 มกราคม พ.ศ.2559 ได้มีม ติอ นุมัติ (ร่า ง) ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาว่าด้วย
การบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
ฝ่ายเลขานุก ารได้ดาเนินการจัดท าข้อบัง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาว่าด้ว ย
การบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่
21 มกราคม พ.ศ.2559 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
- มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และให้นาบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานในมาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย วรรคสอง องค์ประกอบ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอานาจ
และหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
การวิจัย ดังนี้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน

๔

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย กาหนดให้มี การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีง บประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการฯ ได้
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย เสร็จสิ้นแล้ว จึง จัดทารายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.255 8
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559
ที่ประชุมได้รับฟั งข้อมู ล รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ค วามชั ด เจนในการพัฒ นาสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิป ระโยชน์ ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยัง
มิได้ดาเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ
(2) ในปี ถัดไปควรเพิ่ ม เติม ให้นิสิตนั ก ศึก ษาจากทุ ก คณะประเมิ นมหาวิท ยาลัย เพื่อให้ท ราบถึ ง
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย
(3) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพนิสิตนัก ศึก ษาในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นประเด็นที่ ท าให้
คะแนนลดลง เนื่องจากนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่จะทาการค้นคว้าอิสระมากกว่าทาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจึงควรให้
ความสาคัญในประเด็นดังกล่าว และในอนาคตจะมีคณะที่มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์เกิดขึ้น คือวิทยาลัยการดนตรี จึง
ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ด้านงานสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถจัดทาเป็นผลงานทางวิชาการได้เช่นกัน
(4) ด้ านการวิจั ย ในปีที่ ผ่า นมาได้ รั บ ผลการประเมิ น ในระดั บ ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ น่า พึ ง พอใจ จึ ง ควร
มีการติดตามการดาเนินการของมหาวิทยาลัยว่าได้แก้ปัญหาตรงตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ให้ไว้หรือไม่ เช่น งานวิจัย การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การพัฒนานักวิจัย
เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก
และสถาบัน (แก้ไข) และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
สานัก และสถาบัน (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
กรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอานาจตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน วรรคท้ าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ และจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
คณะ ส านัก และสถาบัน (เพิ่ ม เติ ม ) โดยอาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 177/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559
2) จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 334/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะ สานัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
3) จัดทาคาสั่งสภามหาวิท ยาลัย ที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบั น
(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ
(๑) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก
และสถาบัน (แก้ไข) ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ
(๒) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประจาคณะ
สานัก และสถาบัน (เพิ่มเติม) ของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านวัตกรรมการจัดการเกษตร
และซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
สรุปเรื่อง
(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
ผ่ า นคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเข้ า ที่ ป ร ะชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
ที่ประชุมมีมติให้นากลับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนากลับเข้ามานาเสนออีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ในคราวประชุมครั้ง ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
ในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีฯ
ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสภาวิชาการพิจารณา
แล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
(3) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
อย่างไรก็ ต าม สกอ. ได้จัด ประชุ ม สัม มนา เรื่อง “แนวทางการจัด การเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปรินซ์ 1
โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้นาเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนาดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป”
และระบุหมายเหตุ ว่า “หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548

๖

โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน
2558 - 11 พฤษภาคม 2559)”
(4) เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุทรี่ ะบุจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าวในข้อ 3 จึงสรุป
ได้ว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)”
เข้าข่ายสามารถนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ได้
(5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่ อวันที่ 11 กุ มภาพันธ์ 2559 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กุ ม ภาพันธ์ 2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้
(1) เนื่องจากเป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จึงควรมีการกาหนดรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ให้มีเนื้อหาสาระด้านนวัตกรรมและการจัดการเกษตรที่ชัดเจน ไม่เน้นหนักเฉพาะในด้านการจัดการมากเกินไป
(2) ควรทบทวนรายวิชาที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ในกลุ่มวิชาเอกเลือก คือ วิชาการผลิตผัก
หลักการไม้ผล และวิชาเห็ดและการผลิตเห็ ดในไทย และกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คือ วิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
(3) ควรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ซึ่ง อาจารย์ผู้สอนตามหน้า 38 มี อาจารย์หลายท่ านที่ มี คุณวุฒิด้านการเกษตรที่ ส ามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้
(4) ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย และควรทาความเข้าใจกับผู้เรียนอย่างชัดเจน เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจ
(5) ซัพพลายเชนคือกระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มต้นสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง และหมายความ
รวมถึงการทาให้ลูกค้าพึงพอใจตั้งแต่กระบวนการขนส่ง กิจกรรมการผลิต จนกระทั่งปลายทาง จึงควรเพิ่มรายวิชาเลือก
ให้ครอบคลุม ธุร กิ จ ใน 5 ศาสตร์ คือ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญ ชี การธุร กิ จ และการจัดการ ได้แก่ วิ ช า
เศรษฐศาสตร์การเกษตร วิชาการจัดการวัตถุดิบและคลังสินค้า เป็นต้น
(6) อาชีพ หน้า 2 ควรขยายความเนื้อหาให้ ม ากขึ้น โดยอาจแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ที่ 1
ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร และด้านการจัดการระบบเกษตร กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชน
และกลุ่มธุรกิจต่างๆ
(7) วัตถุป ระสงค์ หน้า 6 มี บ างเนื้อหาที่ อาจไม่ส ามารถนาไปปฏิบัติได้ จึงอาจเกิ ดปัญ หาในการ
ประเมินหลักสูตร เช่น ข้อ 1) “ตลอดจนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต” และหน้า 7 ข้อ 6)
เป็นทักษะความชานาญการ เช่น การลงพื้นที่ การจัดการวิสาหกิจชุมชนพื้นที่หรือทักษะการจัดการนวัตกรรม ที่มีการ
ปฏิบัติจริง
(8) จ านวนนิสิตนัก ศึก ษา หน้า 9 ตารางข้อ 2.5 ปี ก ารศึก ษา 2563 มี นิ สิตนัก ศึก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว จานวนนิสิตนักศึกษาจึงไม่ถูกต้อง และทาให้การระบุงบประมาณในหน้า 10 คลาดเคลื่อนตามไปด้วย
(9) ให้ตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
(9.1) หลักการเขียนเมื่อมีคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษแล้ว
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยจึงไม่ควรเขียนศัพท์ภาษาอัง กฤษอีก หากไม่มีคาแปลสามารถเขียนทับศัพท์ได้ แต่หาก
มีบัญญัติเป็นศัพท์วิชาการแล้วให้ระบุตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกาหนดไว้
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(9.2) คาอธิบ ายรายวิชาควรเขียนเป็นวลีที่ มีเ นื้อหากระทั ดรัด และไม่ ควรเขียนเนื้อหาเป็น
กระบวนการ ควรเน้นเนื้อหาสาระเท่านั้น เช่น หน้า 28 รายวิชาหัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการจัดการเกษตรและ
ซัพพลายเชน 1 ให้ตัด “เพื่ อ ใช้เ ขียนโครงการวิจัยพร้อมนาเสนอ” หน้า 29 “หัวข้อพิเ ศษทางนวัตกรรมการจัด
การเกษตรและซัพพลายเชน 2 ให้ตัด “การเขียนรายงานการวิจัยและนาเสนอแบบปากเปล่าต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ”
เป็นต้น
(10) ตรวจสอบหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เช่น หน้า 13 วิชาภาษาอังกฤษทางนวัตกรรม
การจัดการเกษตรมี ความแตกต่างจากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารอย่างไร เนื่องจากมีวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารแล้ว
(11) หน้า 14 วิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร วิชาการตลาดสินค้าเกษตร วิชาการจั ดการจัดซื้อจัดหา
วิชาการจัดการขนส่ง และกระจายสินค้า และวิชาการจัดการวัตถุดิบและคลัง สินค้าเกษตร เป็นวิชาที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การจัดการสินค้าเกษตรโดยตรง ควรพิจารณาว่าควรเป็นวิชาเอกเลือกหรือไม่
(12) เนื่องจากหลักสูตรต้องการเน้นเรื่องสินค้าเกษตร เพราะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม จึงต้องคานึงถึง
ระบบมาตรฐาน ISO เฉพาะด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ที่จัดตั้ง โดยกรมวิชาการเกษตร จึง ควรเพิ่ม
รายวิชาที่เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร
(13) ควรระบุชื่อ รายวิชาให้ชัดเจนว่าเป็นทางการเกษตร เช่น หน้า 13 ควรเป็นวิชาเทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก ารเกษตร วิชาเทคโนโลยีส าหรับ การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าการเกษตร
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางการเกษตร เพื่อให้สามารถจัดโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างชัดเจน
(14) อาจารย์พิเศษควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้ง แต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป เพื่อให้ผู้เ รียนเกิ ดความเชื่อมั่ นในกระบวนการเรียนการสอนและเป็น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
(15) ควรพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้คาทับศัพท์ในคาว่า “ซัพพลายเชน” ในชื่อ
สาขาวิชา ควรปรับเป็นคาว่า “ห่วงโซ่อุปทาน” หรือไม่
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและให้ น าข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปปรั บ แก้ ไ ข และน าเสนอต่ อ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาส่งไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนด
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
(1) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
“มาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการของผู้ ด ารงตาแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
(2) สาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวในข้อ 7 ระบุว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับ
ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลัง จากที่ป ระกาศนี้ใช้บัง คับ และรายงานส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ”
(3) มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ดัง กล่าว
ตามรายละเอียดในคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” เพื่อ ดาเนิ นการก าหนดกระบวนการยกร่า งข้อบั ง คับ ฯ และ
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด ดังรายละเอียดในกระบวนการดาเนินงานยกร่างข้อบังคับฯ ดังแนบ
(4) ในขณะนี้กระบวนการยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในขั้นต้นแล้ว และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) แล้วในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุม ภาพั นธ์ 2559
ลาดับต่อไป คือ การนาเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยึดสาระสาคัญตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลัก เพื่อนามา
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้
ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้ส ภา
มหาวิทยาลัยได้เห็นขั้นตอนการดาเนินงาน จึงได้แนบกระบวนการในการดาเนินงาน และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาประกอบด้วย
(2) (ร่าง) ข้อ บัง คับฯ ดั งกล่าวได้ผ่านกระบวนการดาเนินงานมาอย่างยาวนานตามลาดับ ขั้นตอน
โดยเริ่ม ตั้งแต่ 1) ยกร่างโครงสร้างข้อ บัง คับฯ เสนอต่อ ที่ ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) แก้ ไข
ร่างโครงสร้างข้อบังคับฯ 2) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) 3) นาร่างโครงสร้างข้อบั งคับฯ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาของที่ประชุม ทปอ. มรภ. ๒ ครั้ง จากนั้น 4) นาเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อที่ประชุม
คณาจารย์ทั้ ง มหาวิท ยาลั ย และได้ เ พิ่ ม เติ ม กระบวนการยกร่ างเพื่อ ให้ทุ ก ฝ่า ยได้ มี ส่ว นร่ว ม โดยก าหนดเป็ น
“กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ (เพิ่มเติม ) และจัดประชุม
คณะกรรมการ ครั้ง ที่ ๑ เพื่ อ พิ จ ารณาปรับ ปรุง (ร่าง) ข้อบัง คับ ฯ ฉบับ เดิม ขั้ นตอนที่ ๒ นา (ร่าง) ข้อบัง คับ ฯ
ที่ปรับปรุงแล้วเผยแพร่ต่อคณาจารย์ทุกท่านผ่านทาง e-Document ในระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ประมาณ
๑ สัปดาห์ เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางเอกสาร/วาจา/เสนอผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ขั้นตอนที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะ และเชิญ
คณาจารย์ที่สนใจเข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ขั้นตอนที่ ๔ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ ฯ ตามข้ อ เสนอแนะ แล้ ว น า (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ ฯ เผยแพร่ ต่ อ คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นทาง
e-Document ในระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย เป็นครั้งที่ ๒ ประมาณ ๑ สัปดาห์ เพื่อร่วมกั นพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางเอกสาร/วาจา/เสนอผ่านสภาคณาจารย์และข้า ราชการ และ ขั้ นตอนที่ ๕ จั ดประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔ เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ นาเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) นาเสนอสภาวิชาการ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
(3) การพิ จ ารณาจัด ท า (ร่า ง) ข้อ บัง คับ ฯ ดัง กล่ าว มี ลัก ษณะที่ ค ล้า ยคลึง กั น กั บ ข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น เนื่องจากที่ประชุม ทปอ. มีข้อตกลงกันว่าไม่ควรออกข้อบังคับที่มีข้อแตกต่างกัน มาก
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการนาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่นมาพิจารณาเทียบเคียงซึ่งทาให้ภาพรวมมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก แต่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น การกาหนดพันธกิจ บางแห่งมีข้อกาหนดที่
ชัดเจน เป็นต้น ส าหรั บ (ร่าง) ข้อ บั ง คับ ฯ ของมหาวิท ยาลั ยได้ก าหนดเป็ นภาพรวม เพื่อ เปิดโอกาสให้ อาจารย์

๙

ได้ปฏิบัติงานและมีภาระงานภายใต้ 5 ภาระงานหลัก ได้แก่ ๑) ภาระงานสอน ๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
๓) ภาระงานบริการวิชาการ ๔) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ ๕) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยต้องมีภาระงานขั้นต่าไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 35 หน่วยชั่วโมงภาระงาน เพื่อให้อาจารย์สามารถ
ดาเนินภารกิจ ต่างๆ เพื่อ ใช้เ ป็นภาระงานได้เ พิ่ม มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ทุ ก ท่านที่ ป ฏิบัติงานให้กั บ
มหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน
(4) ในประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องมีการอ้างอิงข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(5) ควรพิจารณาเรื่องการคิดสัดส่วนภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการประเภททั่วไป ให้คิด
ภาระงานขั้นต่า (๓๕ ชั่วโมงภาระงานต่อสัปดาห์) ในส่วนของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ โดยสัดส่วนของการกาหนดภาระงานสอนของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์อาจ
น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับอาจารย์ที่มีภาระงานสอนขั้นต่าไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยชั่วโมงภาระงาน อาจไม่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น ภายในระยะเวลา ๕ ปี
(6) การนาเสนอ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในครั้ง ต่อไป ควรมี
การสรุป สาระสาคัญ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ (ร่าง) ฉบับเดิม กั บ (ร่าง) ฉบับ ใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้อง หรือความเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงแก้ไข
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อ บัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็ม เวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอ าจารย์ป ระจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(2) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(3) สาขาวิชาต่างๆ จานวน 2 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น
(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ต่อสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
การพิจารณา

๑๐

ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจาเป็น แล้วมีม ติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาตามที่เสนอมา
มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรจานวน 2 หลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
(2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอเรือ่ งขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อบังคับฯดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมกับ บริบทของมหาวิท ยาลัยในปัจ จุบัน อาทิ ข้อบัง คับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาว่าด้วย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 เป็นต้น โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่า
ข้อบังคับใดควรแก้ไขปรับปรุงโดยเรียงลาดับตามความจาเป็น
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุป ได้ว่า เห็นควรมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนา
ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปพิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับความจาเป็นในการแก้ ไข
ปรับปรุงก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลั ยนาข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาไปพิจ ารณา
กลั่นกรองและจัดลาดับความจาเป็นในการแก้ไขปรับปรุง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๕9
เลขานุ ก ารฯ แจ้ ง นั ด ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ง ที่ 3/๒๕๕9 ในวั น พฤหัส บดี ที่
17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

