
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/๒๕๕9 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เช้ือแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๕. อาจารย์อภิญญา หนูม ี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นายสมเชาว์  เกษประทุม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภาดิลกสัมพันธ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๕. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

  

เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ บัดน้ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 11 ราย ตั้งแต่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 ผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันขงจื้อ เข้าอวยพรและมอบของท่ีระลึกแก่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย เน่ืองในวันตรุษจีน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้บริหารและผู้แทน
จากสถาบันขงจื้อ ขออนุญาตเข้าอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เนื่องในวันตรุษจีน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  1.3 การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย

มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนและด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็น
ควรให้ที่ประชุมลงมติ เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยกรณีนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

1.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องด้วยสภา

มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองรายละเอียดกอ่นน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ เป็นต้น จึงมอบหมายอธิการบดีพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการในแต่ละด้านและด าเนินการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

 



๓ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มกราคม พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 
  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 มกราคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  
  ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 
21 มกราคม พ.ศ.2559 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 - มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 - หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย วรรคสอง องค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา 
การวิจัย ดังนี้ 
 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเหน็
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 



๔ 

 

 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการฯ ได้
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 8 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559  

 ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 (1) มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยัง
มไิดด้ าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ  

 (2) ในปีถัดไปควรเพิ่มเติมให้นิสิตนักศึกษาจากทุกคณะประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึง 
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 (3) ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นประเด็นที่ท าให้
คะแนนลดลง เนื่องจากนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่จะท าการค้นคว้าอิสระมากกว่าท าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจึงควรให้
ความส าคัญในประเด็นดังกล่าว และในอนาคตจะมีคณะที่มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์เกิดข้ึน คือวิทยาลัยการดนตรี จึง
ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ด้านงานสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถจัดท าเป็นผลงานทางวิชาการได้เช่นกัน 

 (4) ด้านการวิจัยในปีที่ผ่านมาได้รับผลการประเมินในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ จึงควร 
มีการติดตามการด าเนินการของมหาวิทยาลัยว่าได้แก้ปัญหาตรงตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ให้ไว้หรือไม่ เช่น งานวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การพัฒนานักวิจัย 
เป็นต้น 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

  4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 
และสถาบัน (แก้ไข) และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 
ส านัก และสถาบัน (เพ่ิมเติม) 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
กรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน วรรคท้าย ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ และจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะ ส านัก และสถาบัน (เพิ่มเติม)  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 



๕ 

 

  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 177/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 
 2) จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 334/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 3) จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน 
(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
(๑) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 

และสถาบัน (แก้ไข) ของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาการจัดการ  
(๒) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ 

ส านัก และสถาบัน (เพิ่มเติม) ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 
 (1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเ ข้าที่ปร ะชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  
ที่ประชุมมีมติให้น ากลับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับเข้ามาน าเสนออีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ          
ในคราวประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
 (2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีฯ 
ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสภาวิชาการพิจารณา
แล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 (3) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับใหม่ดังกล่าวพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม สกอ. ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปรินซ์ 1 
โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร และได้น าเสนอในเอกสารจากที่ประชุมสัมมนาดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีรายละเอียดระบุไว้เกี่ยวกับ “การมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป” 
และระบุหมายเหต ุว่า “หลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548 



๖ 

 

โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พฤศจิกายน 
2558 - 11 พฤษภาคม 2559)” 
 (4) เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุทีร่ะบจุากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาดังกล่าวในข้อ 3 จึงสรุป
ได้ว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)” 
เข้าข่ายสามารถน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ได ้
 (5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) เนื่องจากเป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จึงควรมีการก าหนดรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรใหม่
ให้มีเนื้อหาสาระด้านนวัตกรรมและการจัดการเกษตรที่ชัดเจน ไม่เน้นหนักเฉพาะในด้านการจัดการมากเกินไป 

(2) ควรทบทวนรายวิชาที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ในกลุ่มวิชาเอกเลือก คือ วิชาการผลิตผัก 
หลักการไม้ผล และวิชาเห็ดและการผลิตเห็ดในไทย และกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คือ วิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน  

(3) ควรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนตามหน้า 38 มีอาจารย์หลายท่านที่มีคุณวุฒิด้านการเกษตรที่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ 

(4) ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย และควรท าความเข้าใจกับผู้เรียนอย่างชัดเจน เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจ  

(5) ซัพพลายเชนคือกระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มต้นสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง และหมายความ
รวมถึงการท าให้ลูกค้าพึงพอใจตั้งแต่กระบวนการขนสง่ กิจกรรมการผลติ จนกระทั่งปลายทาง จึงควรเพิ่มรายวิชาเลือก
ให้ครอบคลุมธุรกิจใน 5 ศาสตร์ คือ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี การธุรกิจ  และการจัดการ ได้แก่ วิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตร วิชาการจัดการวัตถุดิบและคลังสินค้า เป็นต้น  

(6) อาชีพ หน้า 2 ควรขยายความเนื้อหาให้มากข้ึน โดยอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร และด้านการจัดการระบบเกษตร กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชน 
และกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

(7) วัตถุประสงค์ หน้า 6 มีบางเนื้อหาที่อาจไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงอาจเกิดปัญหาในการ
ประเมินหลักสูตร เช่น ข้อ 1) “ตลอดจนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต” และหน้า 7 ข้อ 6) 
เป็นทักษะความช านาญการ เช่น การลงพื้นที่ การจัดการวิสาหกิจชุมชนพื้นที่หรือทักษะการจัดการนวัตกรรม ที่มีการ
ปฏิบัติจริง 

(8) จ านวนนิสิตนักศึกษา หน้า 9 ตารางข้อ 2.5 ปีการศึกษา 2563 มีนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จ านวนนิสิตนักศึกษาจึงไม่ถูกต้อง และท าให้การระบุงบประมาณในหน้า 10 คลาดเคลื่อนตามไปด้วย  

(9) ให้ตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  
(9.1) หลักการเขียนเมื่อมีค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษแล้ว 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยจึงไม่ควรเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษอีก หากไม่มีค าแปลสามารถเขียนทับศัพท์ได้ แต่หาก 
มีบัญญัติเป็นศัพท์วิชาการแล้วให้ระบุตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก าหนดไว้  



๗ 

 

(9.2) ค าอธิบายรายวิชาควรเขียนเป็นวลีที่มีเนื้อหากระทัดรัด และไม่ควรเขียนเนื้อหาเป็น
กระบวนการ ควรเน้นเนื้อหาสาระเท่านั้น เช่น หน้า 28 รายวิชาหัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการจัดการเกษตรและ 
ซัพพลายเชน 1 ให้ตัด “เพื่อใช้เขียนโครงการวิจัยพร้อมน าเสนอ” หน้า 29 “หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการจัด
การเกษตรและซัพพลายเชน 2 ให้ตัด “การเขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอแบบปากเปล่าต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ” 
เป็นต้น  

(10) ตรวจสอบหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เช่น หน้า 13 วิชาภาษาอังกฤษทางนวัตกรรม
การจัดการเกษตรมีความแตกต่างจากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารอย่างไร เนื่องจากมีวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารแล้ว  

(11) หน้า 14 วิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร วิชาการตลาดสินค้าเกษตร วิชาการจัดการจัดซื้อจัดหา 
วิชาการจัดการขนส่งและกระจายสินค้า และวิชาการจัดการวัตถุดิบและคลังสินค้าเกษตร เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการสินค้าเกษตรโดยตรง ควรพิจารณาว่าควรเป็นวิชาเอกเลือกหรือไม่  

(12) เนื่องจากหลักสูตรต้องการเน้นเรื่องสินค้าเกษตร เพราะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม จึงต้องค านึงถึง
ระบบมาตรฐาน ISO เฉพาะด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร ที่จัดตั้งโดยกรมวิชาการเกษตร จึงควรเพิ่ม
รายวิชาที่เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร 

(13) ควรระบุช่ือรายวิชาให้ชัดเจนว่าเป็นทางการเกษตร เช่น หน้า 13 ควรเป็นวิชาเทคโนโลยี
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร วิชาเทคโนโลยีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าการเกษตร  
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางการเกษตร เพื่อให้สามารถจัดโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 

(14) อาจารย์พิเศษควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ึนไป เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการเรียนการสอนและเป็น 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

(15) ควรพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ค าทับศัพท์ในค าว่า “ซัพพลายเชน” ในช่ือ
สาขาวิชา ควรปรับเป็นค าว่า “ห่วงโซ่อุปทาน” หรือไม่ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตรและให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข และน าเสนอต่อ 
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 ๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนด
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 

(1)  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
“มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2558 

(2) สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวในข้อ 7 ระบุว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับ  
ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังจากที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และรายงานส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ” 

(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว  
ตามรายละเอียดในค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ



๘ 

 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558” เพื่อด าเนินการก าหนดกระบวนการยกร่างข้อบังคับฯ และ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด  ดังรายละเอียดในกระบวนการด าเนินงานยกร่างข้อบังคับฯ ดังแนบ 

(4) ในขณะนี้กระบวนการยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในข้ันต้นแล้ว และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) แล้วในคราวประชุมเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุม  ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
ล าดับต่อไป คือ การน าเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป  
การพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยึดสาระส าคัญตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลัก เพื่อน ามา
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยได้เห็นข้ันตอนการด าเนินงาน จึงได้แนบกระบวนการในการด าเนินงาน และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาประกอบด้วย 

(2) (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการด าเนินงานมาอย่างยาวนานตามล าดับข้ันตอน  
โดยเริ่มตั้งแต่ 1) ยกร่างโครงสร้างข้อบังคับฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) แก้ไข 
ร่างโครงสร้างข้อบังคับฯ 2) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)  3) น าร่างโครงสร้างข้อบังคับฯ  
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาของที่ประชุม ทปอ. มรภ. ๒ ครั้ง  จากนั้น 4) น าเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อที่ประชุม
คณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย และได้เพิ่มเติมกระบวนการยกร่างเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม  โดยก าหนดเป็น 
“กระบวนการ ๕ ข้ันตอน ได้แก่  ขั้นตอนท่ี ๑ จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ (เพิ่มเติม) และจัดประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม  ขั้นตอนท่ี ๒ น า (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ที่ปรับปรุงแล้วเผยแพร่ต่อคณาจารย์ทุกท่านผ่านทาง e-Document ในระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ประมาณ  
๑ สัปดาห์ เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางเอกสาร/วาจา/เสนอผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ขั้นตอนท่ี ๓ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะ และเชิญ
คณาจารย์ที่สนใจเข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ขั้นตอนท่ี ๔ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะ แล้วน า (ร่าง) ข้อบังคับฯ เผยแพร่ต่อคณาจารย์ทุกท่านทาง  
e-Document ในระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย เป็นครั้งที่ ๒ ประมาณ ๑ สัปดาห์ เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางเอกสาร/วาจา/เสนอผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และ ขั้นตอนท่ี ๕ จัดประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔ เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะต่างๆ น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) น าเสนอสภาวิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

(3) การพิจารณาจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น เนื่องจากที่ประชุม ทปอ. มีข้อตกลงกันว่าไม่ควรออกข้อบังคับที่มีข้อแตกต่างกันมาก 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการน าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่นมาพิจารณาเทียบเคียงซึ่งท าให้ภาพรวมมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก แต่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เช่น การก าหนดพันธกิจ บางแห่งมีข้อก าหนดที่
ชัดเจน เป็นต้น ส าหรับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นภาพรวม เพื่อ เปิดโอกาสให้อาจารย์ 



๙ 

 

ได้ปฏิบัติงานและมีภาระงานภายใต้ 5 ภาระงานหลัก ได้แก่ ๑) ภาระงานสอน ๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น  
๓) ภาระงานบริการวิชาการ ๔) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ ๕) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยต้องมีภาระงานข้ันต่ าไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 35 หน่วยช่ัวโมงภาระงาน เพื่อให้อาจารย์สามารถ
ด าเนินภารกิจต่างๆ เพื่อใช้เป็นภาระงานได้เพิ่มมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานให้กับ
มหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน  

(4) ในประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องมีการอ้างอิงข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

(5) ควรพิจารณาเรื่องการคิดสัดส่วนภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการประเภททั่วไป  ให้คิด
ภาระงานข้ันต่ า (๓๕ ช่ัวโมงภาระงานต่อสัปดาห์) ในส่วนของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  โดยสัดส่วนของการก าหนดภาระงานสอนของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์อาจ  
น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับอาจารย์ที่มีภาระงานสอนข้ันต่ าไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยช่ัวโมงภาระงาน อาจไม่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงข้ึน ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

(6) การน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ควรมี  
การสรุปสาระส าคัญ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ (ร่าง) ฉบับเดิม กับ (ร่าง) ฉบับใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึง  
ความสอดคล้อง หรือความเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงแก้ไข 
   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน  
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 (3) สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 2 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น 
 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ต่อสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบ 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
การพิจารณา  



๑๐ 

 

 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาตามที่เสนอมา  
มติท่ีประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลกัสูตรจ านวน 2 หลกัสตูร คือ  

(1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) 
(2) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2554) 
 

5.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลยัได้เสนอเรือ่งขอใหพ้ิจารณาแก้ไขปรับปรงุข้อบงัคับ
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อบังคับฯดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน อาทิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2547 เป็นต้น โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่า
ข้อบังคับใดควรแก้ไขปรับปรุงโดยเรียงล าดับตามความจ าเป็น 
  ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 วันพฤหสับดทีี่ 
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า เห็นควรมอบหมายให้มหาวิทยาลัยน า
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปพิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับความจ าเป็นในการแก้ไข
ปรับปรุงก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ต่อไป  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยน าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปพิจารณา
กลั่นกรองและจัดล าดับความจ าเป็นในการแก้ไขปรับปรุงก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/๒๕๕9  

  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  3/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่  
17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


