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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจั ด งานวั น คล้ า ยวั น พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)
ระหว่าง วันที่ 17-21 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย และการเสนอชื่อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเสริมในเรื่องการจัดงานวันคล้ายพิราลัย ตั้งแต่วันที่
17-21 มกราคม พ.ศ.2558 โดยจั ด งานในหั ว ข้ อ 150 ปี ศ รี สุ ริ ย วงศ์ ผู้ ส าเร็ จ ราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ เสนอชื่ อ
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ไปยั ง องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ เช่น
การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงบนเวที การประกวด การแข่งขัน และมีการเชิญผู้สื่อข่าวจากหลาย
ช่องทาง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ในวั น ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด พิ ธี บ วงสรวงสั ก การะ
สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ณ ลานอนุ ส าวรี ย์ โดยมี ศ าสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยแขกต่างประเทศและในประเทศ ศิษย์เก่า
อาจารย์ อ าวุ โ ส มาร่ ว มงานอย่ า งคั บ คั่ ง รวมทั้ ง มี ก ารมอบโล่ ผู้ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในสภามหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และนายวรพงษ์ วรรณศิริ และมีการ
มอบทุนการศึกษาจากสมาคมต่างๆ ทั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือมูลนิธิต่างๆ ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ประจ าเดื อ นมี น าคม โดยก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง สระยายโสม อ าเภออู่ ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันก่อนการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ

๓

ระเบี ยบวาระที่ ๒ เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ ง ที่ 12/2557 เมื่ อวั น พฤหั สบดี ที่
18 ธันวาคม พ.ศ.2557
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 การแต่งตั้งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัส บดีที่
18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรุณี คู่วิมล ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาได้จั ดท าค าสั่ ง สภามหาวิท ยาลั ย ที่ 38/2557
เรื่ อง แต่งตั้งผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการส านักงานส่ งเสริมและงานทะเบียน นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้ง นางสาวอรุณี คู่วิมล เป็น ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
3.2 การนาเสนอแผนการดาเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้ าพระยาในคราวประชุม ครั้ งที่ 9/2557 วัน พฤหั ส บดี ที่
18 กั น ยายน พ.ศ.2557 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิ ต โกวิ ท วที ด ารง ต าแหน่ งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2561 และในคราวประชุม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2557 ได้มี มติ ใ ห้ บุ ค คลผู้ ไ ด้ รับ เลื อ กเป็ นผู้ อานวยการ หรื อคณบดี เข้ ามาน าเสนอ
แผนการดาเนิ น งานตามนโยบายหรื อ ยุ ทธศาสตร์ การบริห ารงานต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ภายหลั งจากที่ปฏิ บัติงาน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน และนาเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดารงตาแหน่งครบ 1 ปี
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอแผนการดาเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริห ารงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะในการกาหนดแผนการดาเนินงานของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนี้
(1) ควรมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางของมหาวิทยาลัย (Center Lab) เพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน
(2) ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับของคณะให้มีความครอบคลุมชัดเจน
(3) หากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต้องการมีภาควิชาเพิ่มขึ้น ให้จัดทารูปแบบของการจัดตั้ง
การเตรียมการ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน สกอ. ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย

๔

ราชภัฏ หลายแห่ ง เสนอขอแยกหน่ ว ยงาน ซึ่ ง หากคณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ยกออกมาเป็ น 6 ภาควิ ช า
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยค่าตอบแทนตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาถึง แม้จะเบิกงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ในครั้งแรก
แต่ จ ะสามารถเบิ ก จากงบประมาณบ ารุ งการศึก ษาได้ เมื่อ เบิก ได้หั ว หน้าภาควิ ช าก็จ ะเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลั ย
ข้าราชการ หรื ออัตราจ้ างก็เป็ น ได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ เกิด ความก้าวหน้ามากขึ้ น รวมทั้ง สามารถก าหนดกรอบ
อัตรากาลังใหม่ได้
(4) ควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(5) การผลิตบัณฑิตต้องมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาออกไปต้องมีทักษะยุคใหม่ คือ ทักษะชีวิต และทักษะในการทางาน
มติที่ประชุม รั บ ทราบ แผนการด าเนิ น งานตามนโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 ข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ 2557
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยฯ นาเสนอข้อมูลการขอขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานไม่สามารถดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 จึงมีความ
จาเป็นต้องขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากเงิน บกศ. และเงิน บกศ. คงคลัง โดย
กองคลังได้รวบรวมข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปีจากทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. รายการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของทุกหน่วยงาน
2. แบบรายงานที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น งาน จากเงิ น กั น เหลื่ อ มปี ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
มหาวิทยาลัยฯ ได้นาข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เข้าสู่การพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 และนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
การพิจารณา
ที่ป ระชุมได้รั บ ฟังข้อ มูล การขอขยายเวลาการกั นเงิน เหลื่ อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ 2557
แล้วมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้
(1) กรรมการฯได้ตั้งข้อสังเกตถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งด้านงบประมาณ แผนการดาเนินการ และระยะเวลาในการใช้พื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูล
ถึงนโยบายการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสมให้เป็นโครงการศูนย์พัฒนาฝึกปฏิบัติการเฉพาะทางของนิสิต
นักศึกษาคณะต่างๆ ศูนย์ฝึกอบรมเบื้ องต้น ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตร และการจัดทาโครงการพันธุ์พืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น และมีแนวทางการพัฒนา
ให้เป็นวิทยาเขตสระยายโสมในอนาคต โดยมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแล
และมีการสารวจความต้องการทางด้านการศึกษาของชุมชนบริเวณใกล้เคียง
(2) การกันเงินเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2557 หากได้มีการขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว
สามารถกันเงินเหลื่อมปีโดยได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายเวลาอีกครั้ง และเงินที่เกิดจากการ

๕

เสนอขออนุ มัติงบประมาณเป็ นวงเงินเจาะจงไม่ต้องกันเงิ นเหลื่ อมปี เพราะให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขของโครงการที่
นาเสนอและได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว อาทิ เงินค่าตอบแทนการจ้างอาจารย์คณะครุศาสตร์เพราะได้เบิกจ่ายตาม
เงื่อนไขของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ ข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ 2557

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ แ ต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลขึ้น เพื่อยกร่างข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้ จัดประชุมเพื่อพิจารณา
ร่ า งข้ อ บั ง คับ ดั ง กล่ า ว และได้ มี การปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาหลายส่ ว น โดยเพิ่ ม องค์ ประกอบของตั ว แทนที่ เป็ น พนั ก งาน
มหาวิ ทยาลั ย เข้าไปร่ ว มด้ว ย คณะกรรมการด้า นกฎหมายจึง เห็ น ควรให้ ยกร่างข้อบั งคับ ฯ ว่า ด้ว ยคณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ คคลของมหาวิทยาลั ย (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... ขึ้นอี กฉบับหนึ่ งไปพร้อมกับการยกร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลฯ ฉบับนี้ และเห็นสมควรเสนอร่างข้อบังคับฯทั้งสองฉบับสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยได้พิจ ารณาร่างข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการด้านกฎหมายได้เสนอมาทั้งสองฉบับคือ
ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. ....
และร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้นาเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
การพิจารณา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การนาเสนอข้อบังคับในลักษณะ
ดังกล่าวทาให้ยากต่อการอ่านตีความ จึงเห็นควรให้ถอนวาระออกก่อน และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งถัดไป โดยแยกวาระการนาเสนอระหว่าง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ออกจากกัน พร้อมทั้งทาตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ฉบับเก่าและฉบับใหม่
เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
โดยให้นากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป และเสนอร่างข้อบังคับแยกเป็นสองวาระ

๖

5.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
สรุปเรื่อง
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ทยา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555) เนื่ อ งจากอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต ร
ดังกล่าวคือ อาจารย์ทวิช ทานาเมือง ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว เป็น อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ แก้ววิเชียร ดังรายการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วย นิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน ” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
3. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสาคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
มหาวิทยาลั ย น าเสนอสภาวิช าการ ในกรณีการขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตรดังกล่ าว
ในคราวประชุ มสภาวิ ช าการ ครั้ งที่ 1/2558 วั นพฤหั ส บดี ที่ 8 มกราคม 2558 สภาวิ ช าการ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
การพิจารณา
ที่ป ระชุมพิจ ารณาตามหลักการ เหตุผ ลและความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ ยนแปลงตามที่เสนอมา
เห็นสมควรมีมติอนุมัติตามเสนอ
มติที่ประชุม

อนุ มัติ ให้ ส าขาวิช าจุ ล ชีว วิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จากเดิมคือ อาจารย์ทวิช ทานาเมือง เป็น อาจารย์
ดร.รุ่งรัตน์ แก้ววิเชียร
5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สรุปเรื่อง
1. อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิร มย์ และอาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ จัดส่งผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรี ตามลาดับ
2. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการของอาจารย์ดังกล่ าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการดาเนิ นการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ.

๗

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ มหาวิ ทยาลั ยเป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ งตั้ ง และถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการแล้ ว เห็ น สมควรอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ อาจารย์ ดร.กิ จ จา จิ ต รภิ ร มย์ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้
อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม
2557
มติที่ประชุม
(1) อนุ มัติแต่งตั้ง ให้ อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ดารงตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2557
(2) อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ดนตรี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2557
5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2558)
สรุปเรื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย ขอนาเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว
โดยได้น าเข้าที่ป ระชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และ
ได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
บัณฑิตวิทยาลั ย ได้ดาเนินการจัดทาหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิช าอุดมศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า
(1) การนาเสนอหลักสูตรใหม่ให้นาเสนอในลักษณะของบทสรุปของผู้บริหาร โดยมีหลักการดังนี้
(1.1) เหตุผลความจาเป็นและความสาคัญของหลักสูตรในการเปิดหลักสูตร
(1.2) ที่มาของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาหลักสูตร
(1.3) อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังสาเร็จการศึกษา
(2) ศักยภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดหรือไม่
(3) โครงสร้างหลักสูตรยังขาดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาหรือกิจการนิสิตนักศึกษา
(4) หน้า ๕ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ข้อ ๔ และ ๕ ใหม่
(5) หน้า ๑๘ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ ๑ การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรเขียนให้ชัดเจน

๘

มติที่ประชุม รั บ ทราบ การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าอุ ด มศึ ก ษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) โดยให้นาไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง
5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา
สรุปเรื่อง
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ นการจั ดท าหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิ ชาการประถมศึ กษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า
(1) วัตถุประสงค์ไม่ครบตามมาตรฐาน ควรเรียบเรียงใหม่
(2) แก้ไขชื่อวิชาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้ตรงกัน
(3) หน้า 30 ผู้นาทางการประถมศึกษา “Elementary Education Leadership” แก้ไขเป็น
“Leadership in Elementary Education” และเพิ่มเติมเรื่องผู้นาให้ครบถ้วน
(4) แก้ ไ ขแผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ควรเพิ่ ม จุ ด ด าและจุ ด ขาว
ให้มีความสอดคล้องกัน
(5) หน้า 40 วิธีการวัดและประเมินผล ข้อ 5 ควรแก้ไขเป็น “วัดและประเมินจากการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา”
(6) หน้า 41 ผลการเรียนรู้ ข้อ 6 ยังเขียนไม่ชัดเจนควรปรับหรือตัดออกให้ถูกต้อง
(7) หน้ า 43 ผลการเรี ย นรู้ ข้ อ 6 “มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก และเอาใจใส่ ใ นการรั บ ฟั ง
และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา” หากเขียนแล้วไม่สามารถประเมินได้ให้ตัดออก
(8) หน้า 45 ผลการเรียนรู้ ข้อ 5 และ ข้อ 6 ควรแก้ไขคาให้มีความสอดคล้องกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยให้นาไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

สรุปเรื่อง
คณะครุศาสตร์ ขอนาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557

๙

คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อ เสนอแนะจากมติที่ ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า
(1) หน้า 13 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู แก้ไขจาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)
(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
(3) แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
(4)หน้า 43 คุณลักษณะพิเศษ ข้อ 2 และ ข้อ 3 ตัดออก
(5) หน้า 9 ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ แก้ไขค่าลงทะเบียน
(6) หน้า 23 คาว่า Teacher Professional แก้ไขเป็น Professional Teacher
(7) หน้า 27 คาว่า Research of Art Education แก้ไขเป็น Research in Art Education
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา และให้ นากลับไปแก้ไขเพิ่มเติม
ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลั ยครั้งที่ 2/๒๕๕8 ในวันพฤหัส บดีที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การบรรจุวาระ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ได้แจ้งในที่ประชุมถึง กรณีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบการเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเห็นควรให้ นาวาระเรื่องการบริหาร
จัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัยเข้า พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อความชัดเจนและถูกต้องในการ
บริหารจัดการระบบการเงิน
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และให้ บ รรจุ เ รื่ อ งการบริ ห ารจั ด การระบบการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
เลิกประชุมเวลา ๑7.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

๑๐

