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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 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.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๖. อาจารย์อภิญญา หนูมี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ ์ เศรษฐบุตร ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วัฒน์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์เพ็ญแข รุ่งเรือง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

๖. อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๗. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๑๐. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่ 
20 ตุลาคม พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 ผลการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง  

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 ได้มีมติ
รับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า ตามข้อ 13 
ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก าหนดให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวินิจฉัย
ปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ประกอบกับมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้
หารือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายการด าเนินงานตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าวจึงแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ 0201.1/3953 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3)3.16/ว1386 เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการวินิจฉัยเพ่ือปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   
 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าแผนการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย 
โดยวิเคราะห์จากประเด็นสถานการณ์โลก สถานการณ์และยุทธศาสตร์หลักของประเทศ ก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้น ๓ ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู  ด้านอุตสาหกรรม
บริการและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงวัย และได้จัดท าแผนกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยในแผนกลยุทธ์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิตครู การผลิตบัณฑิตทางดนตรี การผลิตบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับยุทธศาสตร์ 
(Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ รวมทั้งจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์  
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งได้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเสนอเรื่องการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย บรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) การก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มกรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์
หลัก 2 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการและการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง แต่ในแนวทางเดิมคือการผลิตครู มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งควรระบุเฉพาะเจาะจงในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยพิจารณา  
ความเชี่ยวชาญจากพ้ืนฐานเดิมของมหาวิทยาลัย และก าหนดแนวทางและงบประมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชา
ดังกล่าวให้โดดเด่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการผลิตครูสาขาวิชาดนตรี ควรมีการส ารวจจ านวนความต้องการครู
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาด้วย รวมทั้งการสร้างทางเลือกให้นิสิตสาขาวิชาเอกดนตรีสามารถเรียน
ครูเพ่ิมอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี เนื่องจากนิสิตสาขาวิชาเอกดนตรีจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมากกว่า รวมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุนให้โดดเด่นได้ อีกท้ังควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆด้วย 

(2) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควรจัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดท าหลักสูตรและ
เข้าใจในหลักสูตรและวิวัฒนาการของวิชาชีพนั้นๆ และควรพิจารณาจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการเพ่ือให้บัณฑิต  
มีคุณภาพหรือจัดท าหลักสูตรใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศในอนาคต ดังนี้  



๔ 

 

(2.1) หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยให้มีการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษรวม 18 หน่วยกิตในหลักสูตรด้วยเช่นกัน  

(2.2) จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุจึงสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาชีพที่ส าคัญและเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตคืออาชีพพยาบาล มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุขึ้น หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านการลงทุน  
ด้านสถานที่ และด้านบุคลากร โดยอาจมีการสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาล
ที่ไม่มีวิทยาลัยพยาบาลสังกัด เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาผู้ใหญ่ โดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่มีความจ าเป็นและ
น่าสนใจส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่ยืนนานโดยไม่เป็นภาระผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นการบูรณาการกัน
ระหว่างคณะโดยใช้ศักยภาพของแต่ละคณะมารวมกัน เช่น สาขาวิชาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สู งอายุ โดยมีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สอนเรื่องโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสอนการออกก าลังกาย และสาขาวิชาจิตวิทยาสอน
เรื่องการพัฒนาจิต การเตรียมตัวตาย สาขาวิชาดนตรีสอนการร้องเพลงบริหารปอด เป็นต้น หากมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใดมาก่อน มีการ
ลงทุนน้อยและเป็นประโยชน์กับสังคมมากท่ีสุด  

(2.3) ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งเน้นค าว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 
Content)” มหาวิทยาลัยมีหลายคณะที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนได้ เช่น วิทยาลัยการดนตรี หรือคณะ
วิทยาการจัดการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าดนตรีแบบดิจิทัลซึ่งสามารถน าไปใช้ในการท าภาพยนตร์และ 
สื่อต่างๆ ซึ่งสามารถเพ่ิมค าว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ”ลงไปในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้ เป็นต้น  

(3) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ฉบับนี้เป็นการน าเสนอแบบการประกันคุณภาพในภาพรวม 
ซึ่งมีตัวชี้วัดแบบเดียวกัน ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์การพัฒนาในหน้า 41 ที่มีจ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) จึงต้องระบุถึงความต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน 
และควรอธิบายเป้าประสงค์การพัฒนาให้เป็นรูปธรรมว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ส่งเสริมงานวิจัยหรือมีการจัดท า
โครงการใดที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่ความเป็นเลิศตามแผน
กลยุทธ์อย่างไร เป็นต้น และในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต หน้า 42 ควรระบุ
หลักสูตรและสาขาวิชาให้ชัดเจนเช่นกัน โดยเลือกหลักสูตรที่โดดเด่น และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัย 
มีชื่อเสียง  

(4) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร เป็นการระบุ
เฉพาะเจาะจงเพียง 2 ประเด็น ซึ่งค่อนข้างแคบ หากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ควรพิจารณาการระบุอย่างครอบคลุม 
ในทุกด้านจะท าให้สามารถด าเนินการได้คล่องตัวมากกว่า 

(5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงวัย ในหน้า 37 มีรายละเอียดเป็นลักษณะบริการ
สังคมลงสู่ชุมชนมากเกินไป ควรเน้นให้มคีวามเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษามากข้ึน  

(6) ควรจัดท ารูปเล่มการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยมอบให้แก่คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อสามารถน าไปเป็นคู่มือในการศึกษาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

(7) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของรัฐบาลที่มีเจตนา
ต้องการจ ากัดการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งก่อน แล้วจึงจัดสรร
งบประมาณให้อย่างเป็นสัดส่วน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเน้นเรื่องการผลิตครูเหมือนกัน ซึ่งท าให้มี
จ านวนบัณฑิตมากเกินความต้องการในตลาดแรงงาน และในอนาคตรัฐบาลอาจก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่งผลิตครูตามประเภทและจ านวนที่ก าหนดเท่านั้น   
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มติที่ประชุม เห็นชอบ วาระเชิงนโยบาย เรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
 

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  ฝ่ายเลขานุการจึงน า  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ที่ ได้แก้ ไขตามความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พร้อมตารางเปรียบเทียบ เสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปว่า เนื่องจากอาจ
เป็นการขัดกับหลักการประเมินอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะอธิการบดีเป็นทั้งผู้ประเมินและเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง
ด้วยเช่นกัน และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. จึงขอให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ .2555 ข้อ 27 จากเดิม “การแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง... ” แก้ไขเป็น  
“การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจ
แต่งตั้ง...” 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยมอบให้นายวรพงษ์  วรรณศิริ ด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวและน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 



๖ 

 

5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่  
27 กันยายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่  
6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน  
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  



๗ 

 

คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ขอน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559)  
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม
อย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรควรด าเนินการตามแนวนโยบายการรับนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจากการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยการออกแบบพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและความเปลี่ยนแปลงของโลก ควรจัดท าหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของ อุตสาหกรรม  
โดยส ารวจหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลก และมีการน าเสนอเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรเชิงยุทธศาสตร์  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วย 

(2) ควรตรวจสอบการจัดท างบประมาณตามแผนให้ถูกต้องและเป็นระบบเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วน
ของงบประมาณรายรับเงินบ ารุงการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางในการจัดท างบประมาณไว้อย่างชัดเจน
และแจ้งไปยังคณบดีเพ่ือถ่ายทอดสู่สาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร 

(4) ควรตรวจสอบหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องหมายให้ถูกต้อง 
(5) ในการพัฒนาหลักสูตรควรมีรายวิชาที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งหมายความว่า คนของพระราชา  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ตามพระราชกรณียกิจที่สามารถน ามาเป็นต าราเรียนในหลักสูตรได้ 
และหลักสูตรต้องตอบสนองรัฐธรรมนูญที่เน้นการศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถตามความถนัด
ของตน และส านึกต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นต้น 

(6) ควรตรวจสอบแผนการรับนิสิตนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปีว่า หลักสูตร
สามารถด าเนินการตามแผนได้จริงหรือไม่ 

(7) ควรปรับปรุงการเขียนผลการเรียนรู้ ในหมวดที่  4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและ 
การประเมินผล ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด และปรับแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ต่างๆ 
ด้วย  

(8) ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรควรระบุถึงความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วและ
หลักสูตรเดิม และควรเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง  

(9) ในข้อ 11 “สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร” เป็นประเด็นที่ควรระบุอย่างละเอียดและควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเหตุผลของการปรับปรุง
หลักสูตรนั้นๆ ซึ่งควรสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารและคณะ/สาขาวิชา เพ่ือน าหลักการมาปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป  



๘ 

 

(10) การที่มีรายวิชาที่เป็นบุรพวิชา(prerequisite) จ านวนมาก อาจท าให้ยากต่อการบริหาร
หลักสูตร เพราะถ้าสาขาวิชามีนิสิตนักศึกษาจ านวนน้อยอาจไม่ได้เปิดสอนในรายวิชานั้นๆ ทุกภาคการศึกษา จึงควร
ทบทวนโดยก าหนดเฉพาะรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องกันเท่านั้น  

(11) สภาวิชาการควรพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหาของหลักสูตรโดยละเอียดก่อนน าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัย และเมื่อมีการแก้ไขหลักสูตรและส่งกลับไปยังสภาวิชาการ สภาวิชาการต้องน าข้อเสนอแนะของ  
สภามหาวิทยาลัยกลับไปตรวจสอบให้ถูกต้อง  รวมทั้งให้มีการจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขหลักสูตร  
เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาต่อไป และในทุกปีการศึกษาควรให้ทุกคณะได้น าเสนอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
นักศึกษาต่อสภาวิชาการว่ามีจุดเด่นด้านใด ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือให้สภาวิชาการรับทราบข้อมูล 
และเสนอแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนเพ่ือปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรต่อไป อันจะท าให้มหาวิทยาลัยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

(12) มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่จะ
ด าเนินการสอบ CEFR ในการประเมินบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งหลาย
มหาวิทยาลัยได้เริ่มด าเนินการแล้วทั้งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าลังพิจารณาบทบาทและหน้าที่ว่าควรมีบทบาทอย่างไร รวมถึงหน้าที่การกระตุ้น
การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้พัฒนาเพ่ิมขึ้นไปจากเดิมอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรหาจุดเด่นที่ แตกต่างกัน 
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยต้องการมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ควรเตรียมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ 
จับตามองและให้ความส าคัญในระยะเวลาอันสั้น เช่น ด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจได้ทั้งหมด เป็นต้น ซึ่ง สมศ. สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดข้ึนได ้
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ในแต่ละหลักสูตร สรุปไดด้ังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

(1) ควรปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพราะวิชาเลือกไม่ควรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจาก 
การมีกลุ่มวิชาเลือกด้านภาษามากถึง 18 หน่วยกิต จะท าให้ไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร จึงควรปรับแก้ชื่อหลักสูตร
เป็นภาษาและวัฒนธรรม หรือปรับโครงสร้างเป็นวิชาเอกและวิชาโท เป็นต้น  และการที่มีการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาเกินกว่า 12 หน่วยกิต ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทางด้านภาษาเป็นองค์ประกอบด้วย  

(2) ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องท าความเข้าใจถึงค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่าอาเซียนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้ถูกต้อง  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(1)  หลักสูตรต้องมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนว่าเน้นจุดเด่นในด้านใด เพ่ือสร้าง

โอกาสในการแข่งขันในตลาด รวมทั้งควรก าหนดจ านวนผู้เรียนและระบุสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
(2) ควรปรับแก้ชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและทันสมัยเพ่ือสอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0  
(3) ควรเพ่ิมเติมรายวิชาที่มีความส าคัญให้เป็นวิชาบังคับ เช่น วิชาการจัดการฟาร์ม (Farm 

Management) เป็นต้น 
 
 
 



๙ 

 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

(1) เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ยังไม่มีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง จึงควรเพิ่มเติมองค์ประกอบ
อ่ืนๆ มาประกอบเพ่ือความน่าสนใจ เช่น ด้านอาหารและโภชนาการ หรือด้านยีน(gene) ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในอนาคต  
เป็นต้น 

(2) ควรปรับแก้ชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจและทันสมัยเพ่ือสอดคล้องกับประเทศไทยยุค 4.0  
 

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
  2) เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
  3) รับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ 
สภาวิชาการก่อนน าเสนอมายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
  4) รับทราบ  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการก่อนน าเสนอ
มายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

5) รับทราบ  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการก่อนน าเสนอ
มายังสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

 

5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 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” 
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ
มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรตามที่เสนอมา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
    (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

5.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และระดับรองศาสตราจารย์
จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ  
โดยมหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  1)  อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชานิติศาสตร์) 

       ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์  เสนอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 
       ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 
  ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณา อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ได้ออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ 

 

การพิจารณา  
 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายดังนี้ 
 (1) กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์ ในระยะเวลาที่ส่งผลการประเมินการสอน คือตั้งแต่
วันที่ 18 กันยายน 2556 และได้จัดส่งผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีการเว้นช่วง ระยะ
เวลานานกว่า 2 ปี สามารถท าได้หรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าสามารถท าได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีข้อบังคับ
ก าหนดระบุระยะเวลาไว้ จึงสามารถเก็บผลการประเมินการสอนไว้ได้ 
 (2) กรณีของอาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล มีข้อสังเกตว่าในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ใช้เวลา
ตรวจเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น  
 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม (1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

(2) อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช  อุณอนันต์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 

 

5.10 การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่  
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  ให้ด ารงต าแหน่ง  
รองอธิการบดี  โดยก ากับดูแลงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี นั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี 
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559  และได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้มอบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
มาด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีต่อไป  

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดีจึงเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานด้าน
กิจการนิสิตนักศึกษาและศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และได้ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี พร้อมแนบข้อมูลประวัติมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 

การพิจารณา  
 ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายดังนี้ 
 (1) อธิการบดีต้องจัดท าค าสั่งถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ จากต าแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดี ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ให้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี 
 (2) มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา แม้สภามหาวิทยาลัยจะยังไม่ได้อนุมัติปริญญา ก็ถือว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถใช้ค าว่า 
“ดร.” น าหน้าชื่อได้ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ เป็นรองอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
17 พฤศจิกายน 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕9  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 



๑๒ 

 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


