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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 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      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. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สกุลกิม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์อรุณี คู่วิมล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๖. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิต

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  และขอเรียนเชิญ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษา ดังนี้ 

(1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์จีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 และรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ชิงถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูตจีน ประจ าปี 2559  ได้แก่ นายวราวุธ   
ส าพันธมิตร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

(2) รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา ได้แก่ นายอ๊อด ศรีสมัย นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปกรรม 

(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรับทุนการศึกษา  30,000  บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง 
“มไหสวรรย์”  โครงการประกวดหนังสั้น  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 2016” 
ได้แก่ นางสาวอัญชิษฐา  อัครศรีประไพ  นิสิตชั้นปีที่ 2 และนายอภิวิชญ์  พงษ์วุฒิประพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา 
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ 

(4) รางวัลชมเชย และรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่อง “เรา” 
โครงการประกวดหนังสั้น ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “Shortfilm of Parliament 2016” ได้แก่  
นายกิตติศักดิ์ ถุงพลอย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการก ากับนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท า
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการขงจื๊อของมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน  
นอร์มอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานดังกล่าว เพ่ือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารมหาวิทยาลัยไปสู่ 
ความเป็นเลิศกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล ซึ่งก ากับนโยบายโดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเมือง
เทียนจิน โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตาม
ก าหนดการท่ีแนบ 

 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 และฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
ประกาศ ณ วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือรับทราบในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
ความเป็นมา  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0509(5).5/ว 915 เรื่อง ขอส่ง
ส าเนาค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยในข้อ 3 ของค าสั่งดังกล่าว ก าหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ตามเอกสารแนบ) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแจ้งมาเพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
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4.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ความเป็นมา  
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบบ ารุงการศึกษา 
(คงคลัง)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา
ตลอดโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2560 และให้รายงานความคืบหน้าให้  
สภามหาวิทยาลัยรับทราบการด าเนินงานทุก 6 เดือน 
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ครั้งที่ 2 และขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ านวน 120 ล้านบาท  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติ
รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และอนุมัติการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร
จ านวน 120 ล้านบาท และได้ด าเนินการจัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
ครั้งที่ 3 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 
2559 

ที่ประชุมได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 3 แล้ว  
มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ควรก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่และการขยายพ้ืนที่  
ภายในศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน เพ่ือเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

(2) ควรปรับการเขียนในส่วนของวิสัยทัศน์ เนื่องจากเป็นเป้าหมายหรือพันธกิจมากกว่าวิสัยทัศน์  
โดยอาจเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (CSR) เนื่องจากกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ 
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ต้องใช้พื้นที่ทางการเกษตรและเทคโนโลยี  

(3) ควรน ารายละเอียดจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษามาปรับปรุงการด าเนินการของศูนย์การศึกษาฯ ด้วย   

(4) ควรเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างสมบูรณ์ โดยการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่สามารถ
สนับสนุนชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นชุมชนที่เอ้ือต่อการเกษตร เช่น การท าผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ทาง
ศูนย์การศึกษาฯ สามารถผลิตได้แล้ว และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การศึกษาฯ ให้มีความเหมาะสม เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3  โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

4.3 รายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
ความเป็นมา  
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ วิทยาลัย  
การดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ด าเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวนนิสิต/
นักศึกษา ในแต่ละระดับ ได้แก่ ในระดับปริญญาตรี รวม จ านวน 5,324  คน จ าแนกเป็น ภาคปกติ จ านวน 4,686  
คน และภาคพิเศษ จ านวน 638  คน และในระดับบัณฑิตศึกษา รวม จ านวน 165 คน เป็นภาคพิเศษทั้งหมด 
 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครนิสิต/
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในมุมมองต่างๆ ดังนี้ 
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 - จ านวนนิสิต/นักศึกษา โดยรวมและจ าแนกตามคณะ/ตามแผนรับ 
 - แผนภูมิแสดงจ านวนผู้มารายงานตัว จ าแนกตามประเภทการรับสมัคร 
 - รายงานสถิตินิสิต/นักศึกษา จ าแนกตามเพศ/วุฒิการศึกษาเดิม/ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/ 
ตามภูมิล าเนาเดิม 
 - รายงานจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (MOU) 
 - รายงานผลการรับสมัครนิสิต เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ที่ประชุมได้รับฟังรายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2559 แล้ว มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมของนิสิตใหม่ ในหน้า 7 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 0.01 – 1.00 จ านวน 2 คน ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่สามารถ
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.00 ขึ้นไป เป็นต้น  

(2) ควรเพิ่มข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา และจ านวนรับนิสิตนักศึกษาตามแผนรับของมหาวิทยาลัย
ทั้งในระบบแอดมิดชั่น และระบบรับตรง จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และจ านวนผู้ที่มารายงานตัว เพ่ือท าให้สามารถ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มาสมัครและปรับจ านวนรับนิสิตนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเหมาะสมต่อไป  

(3) หน้าที่ 2 จ านวนผู้มารายงานตัว ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ 
มีจ านวนค่อนข้างน้อย อาจเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ ซึ่งสามารถส่งเสริมด้วยการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
และการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยพิจารณาให้ทุนการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพ่ือที่จะรับ
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลังส าเร็จการศึกษา 

(4) มีการตั้งข้อสังเกตจากผลการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
แผนรับตาม มคอ.2 จ านวน 3,301 คน แต่รับตามประกาศ จ านวน 3,371 คน รายงานตัวจ านวน 3,541 คน  
ควรมีการศึกษาหาสาเหตุของการรับนิสิตเกินจากแผนที่ตั้งไว้ และสาเหตุที่บางสาขาวิชาไม่มีผู้มารายงานตัว เช่น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มารายงานตัวเพียง 9 คน เป็นต้น 

(5) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาเป็นระบบเดียว เนื่องจากการรับหลาย
ระบบอาจท าให้นักเรียนเกิดความสับสน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เคยชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ไม่ได้
ถูกเลือกเข้าศึกษาเป็นล าดับแรก เพราะฉะนั้นจึงด าเนินการรับนิสิตนักศึกษาเป็น 2 ระบบ คือระบบรับตรง และระบบ
แอดมิดชั่น โดยใช้จ านวนรับเดียวกัน เพ่ือให้จ านวนรับเป็นไปตามแผนการรับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
การรับระบบเดียวอาจท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเสียเปรียบได้  

(6) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
เนื่องจากหลักสูตรทั้งสองถูกน าออกจากประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาฉบับใหม่ จึงต้องตัดสินใจว่าจะ
ใช้หลักสูตรใด และมีการจัดท า มคอ.1 ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรเดียว ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตกับอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการรับสมัครนิสิต  นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2559  ดังนี้ 
(1) ระดับปริญญาตรี     รวมจ านวน   5,324  คน 

         ภาคปกติ                   จ านวน    4,686  คน 
         ภาคพิเศษ                  จ านวน     638     คน 

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน     165     คน 
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หมายเหตุ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  (สาธารณรัฐประชาชนจีน)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ 
จ านวน 44 คน 

4.4 ก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ความเป็นมา  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้ งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26
พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
 (1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา 
 (1) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 (3) นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และก าหนดถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร 
และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ 16  
สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้จัดท าก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 
16 กันยายน 2559  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
(1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) วันศุกร์ที่ 16 กันยายน  2559   

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
(2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์  อุปสโม) วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560   

ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร    
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแบ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรจ านวน 27 หลักสูตร ภายใต้การ
บริหาร 2 ภาควิชา คือภาควิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 สาขาวิชา และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 20 
สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 27 สาขาวิชา ทั้งนี้ เ พ่ือให้การบริหารสาขาวิชามีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่) การบริหารห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึง
งบประมาณ ด้วยการน าสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีศาสตร์ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และท าให้การบริหารจัดการด้านวิชาการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเพ่ิมภาควิชาจากเดิม 2 ภาควิชา เพิ่มอีก 7 ภาควิชา เป็น 9 ภาควิชา 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2559  ได้มีมติเห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  น าเสนอการขอเพ่ิม
ภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภาคภายนอกโครงสร้าง 



๗ 

 

และมอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาบริหารจัดการโครงสร้างของหน่วยงานให้กะทัดรัด เพ่ือให้การบริห ารงาน
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ความเป็นมาในการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีการน าเสนอ
โครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้น าเสนอโครงสร้างของตนเอง ซึ่งสกอ. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถอนุมัติจ านวนโครงสร้างที่เสนอมาได้ เนื่องจากมีจ านวนมากเกินไป รวมทั้งมีการสัญญา
กับส านักงบประมาณว่า จะไม่ของบประมาณเพ่ิมและไม่ขออัตราเพ่ิมแต่อย่างใด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาน าเสนอเป็นคณะและมีภาควิชาโดยจัดท าเป็นประกาศกระทรวงก ากับ ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ เพราะ
เมื่อเพ่ิมจ านวนส่วนงานจะท าให้กระทบกับงบประมาณด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนที่ไม่มีภาควิชาจะจัดตั้ง
เป็นส านักงานเลขานุการคณบดี ซึ่งการมีภาควิชาท าให้ยุ่งยากในการจัดหลักสูตรและจัดบุคลาการ ซึ่งต่อมามีการตรา
พระราชบัญญัติให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งส่วนงานภายในได้ สกอ. จึงอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเสนอ  
ส่วนงานภายในเข้ามาได้ ท าให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนงานแล้วน าเสนอไป เช่น โรงเรียนสาธิต  
เป็นต้น 

(2) ควรมีการส ารวจคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากมีสาขาวิชาที่สามารถจัดตั้งเป็น
ภาควิชาได้เช่นกัน   

(3) คณะที่จัดตั้งใหม่ไม่ควรใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชา เพราะจะใช้งบประมาณจ านวนมาก ควรระบุในมติที่ประชุมว่าไม่ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ในการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งผู้บริหาร เมื่อจัดท าเป็นประกาศกระทรวงแล้วจึงสามารถขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนได้  

(4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น
ในภาควิชาที่มีหลักสูตรในโครงการดังกล่าวมีมาตรฐานพร้อมแล้ว ควรรวมเป็นภาควิชาเดียวกันเพ่ือพัฒนาจัดตั้งเป็น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป  

(5) ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาซึ่งถือเป็นต าแหน่งผู้บริหาร เมื่อรวม 9 ภาควิชา อาจท าให้มีต าแหน่ง
ผู้บริหารมากเกินไป และอาจเป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัย 
ให้ความส าคัญกับประธานสาขาวิชามากกว่าหัวหน้าภาควิชา จึงควรมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกันด้วย 

(6) การจัดตั้งภาควิชาถือเป็นหน่วยงานย่อยของส่วนราชการตามโครงสร้ าง เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้วเสนอให้ สกอ. เมื่อสกอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าภาควิชาใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะเสนอรัฐมนตรีเพ่ือจัดท า
เป็นประกาศกระทรวง จึงสามารถของบประมาณแผ่นดินได้ แต่หากเสนอไปแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ก็ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
การส ารวจการจัดตั้งภาควิชาในคณะอ่ืนๆ ควรจะมีองค์ประกอบที่ชัดเจนเหมือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย  

(7) ปัญหาแรกเริ่มในการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 คือการที่หลาย
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนฐานแตกต่างกันต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน แต่มีการให้อิสระแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถออก
กฎหมายบริหารมหาวิทยาลัยได้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ท าให้การจัดตั้งภาควิชาขึ้นใหม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ในขั้นตอนการจัดท าประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากหากมีมหาวิทยาลัยราชภัฏใด
สามารถจัดตั้งได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนก็ย่อมท าได้เช่นกัน จึงอาจท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ดังนั้นหาก
มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะออกจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้นั้นต้องจัดท า
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งย่อมข้ึนอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัย  



๘ 

 

(8) ควรตรวจสอบสาขาวิชาที่มีความใกล้เคียงกันที่สามารถรวมกันได้ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์ และสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย สามารถรวมกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้เครื่องมือ
ร่วมกันถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกัน  

(9) อาจารย์สามารถท าหน้าที่ธุรการได้ หรือการใช้เจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกันของแต่ละภาควิชาเพ่ือลด
การใช้ทรัพยากรบุคคล 

(10) ควรเพ่ิมข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาในแต่ละปีของแต่ละภาควิชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา  

(11) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ยินดีรับไปหาข้อมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติมในเรื่องการน าเสนอจัดตั้งภาควิชา จาก สกอ. ซึ่งมีตัวอย่างการเสนอจัดตั้งคณะและการยุบรวมเป็นคณะเดียว 
คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถน ามาเป็นแบบอย่างได้  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การขอเพ่ิมภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยให้น าข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัยไปทบทวน 
  

5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/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
น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

(1) ควรปรับปรุงเนื้อหาของปรัชญาให้ถูกต้อง  
(2) ควรปรับปรุงเนื้อหาของวัตถุประสงค์ ในข้อ 4 ระบุว่า “เป็นบุคลากรสาธารณสุข...” การระบุ

เช่นนี้อาจหมายความถึงการประเมินผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากต้องเป็นการประเมินผล
ในขณะที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ จึงควรระบุให้ครอบคลุมชัดเจนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
เรื่องของสาธารณสุขได้  เป็นต้น และในข้อ 5 ระบุว่า “สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ...” เนื่องจากในสาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ต้องมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน จึงควรระบุใน 
ข้อ 5 ให้ชัดเจน และในข้อ 6 ควรแก้ไขให้เป็นทักษะการปฏิบัติงาน  

(3) ควรปรับแก้ใน หมวดที่  4 “การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา” เนื่องจาก
เจตนารมณ์ของการเขียนหมวดดังกล่าวหมายความถึง การที่ไม่สามารถพัฒนาในการเรียนการสอนได้ จึงต้อง มีการ 
จัดกิจกรรมพิเศษ และควรปรับให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
เช่น คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต้องมีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี มีความเป็นไทย เป็นต้น  

(4) ควรปรับล าดับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหมาะสม  
(5) ควรตรวจสอบชื่อและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสื่อความหมาย

ตรงกัน เช่น ค าว่า “Aesthetics” ในหลายรายวิชาที่แปลความหมายไม่ตรงกัน และความสม่ าเสมอของการเติม “s” 
ในค าว่า “principle” และ “concept” เป็นต้น 



๙ 

 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2559)  โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข 
 

5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. .... 
ความเป็นมา 
 (1) มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุน
การจัดท าผลงานทางวิชาการ 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
จัดท าผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 (3) โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดยงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ พ.ศ. .. . เสนอต่อ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ พ.ศ. ... โดยแก้ไขชื่อเป็น  
“ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....” และให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... แล้ว ที่ประชุมเห็นสมควร อนุมัติ  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
  

5.4 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ความเป็นมา 
  (1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก าหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทาง
วิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับต าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 (2) ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็น
วารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ 
29 สิงหาคม 2556) ส าหรับสาระส าคัญของประกาศดังกล่าว มีดังนี้ 
  “ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา ใช้วารสารทาง
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ” 



๑๐ 

 

  “ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (1) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 

(2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 

(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน  
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือ
ว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก  

(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน ในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง” 
  “ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 
แล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ” 
  “ข้อ 5 เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ 2  
จึงก าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ วันที่ประกาศ 
ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ 3” 
 จากสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   ลงในวารสาร
ทางวิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่  28 สิงหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)  
 (3) ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
และงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือขอรับข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ประสงค์จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. 
ดังกล่าวข้างต้น 
 (4) การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการนั้นจะด าเนินการเป็น 
รอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่างๆ ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสาร
นั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด แต่วารสารนั้นๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จัดท าข้ึน และวารสารของสถาบันอื่นๆ เป็นผู้จัดท า 
 (5) ในการนี้มีคณาจารย์จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยน าผลงาน
ทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการเผยแพร่ลงในวารสาร ซึ่งในขณะเผยแพร่ดังกล่าว วารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลวารสารตามที่ ก.พ.อ ก าหนด จึงน าเสนอรายละเอียดวารสารเพ่ือสภามหาวิทยาลั ยพิจารณา “ยอมรับ
วารสาร” จ านวน 2 ฉบับ คือ 



๑๑ 

 

  1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2559   
  2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559 
 (6) สาระส าคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้ 
  6.1 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) ก าหนดการเผยแพร่/จ านวนฉบับแต่ละปี (ข้อ  2)  
การระบุส านักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลายของคณะบรรณาธิการ พบว่า 
วารสารฉบับดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  6.2 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ
การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการด าเนินการภายในของวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งอาจอนุมาน
ได้ว่า เมื่อมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) แล้ว กิจกรรมใน
เชิงกระบวนการตรวจสอบย่อมเกิดข้ึนด้วย 
  4.3 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ (ข้อ 7)  
การน าเสนอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง 
2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา 
 

มติที่ประชุม ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ คือ 
 (1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2559   
 (2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่  1 ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559 

 

5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
ความเป็นมา 
 (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 านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
สาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 (3) สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) 



๑๒ 

 

 (4) มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว ต่อสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ในหลักสูตรตามที่เสนอมา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/๒๕๕9  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 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 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/๒๕๕9  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2559 ในวันจันทร์ที่ 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 


