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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
14 มกราคม พ.ศ.2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
(1) หน้ า 5 สรุ ป เรื่ อ ง บรรทั ด สุ ด ท้ า ยของย่ อ หน้ า แรก เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความว่ า “และน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดารงตาแหน่งครบ 1 ปี”
(2) หน้า 10 วาระที่ 5.5 การพิจารณา (3) จากคาว่า “Leadership Elementary Education”
แก้ไขเป็น “Leadership in Elementary Education”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ได้มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามข้อกาหนดในพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและ

๓

ของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานฯ กาหนดให้ มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทารายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 รายละเอียดอยู่ในเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ที่ป ระชุมได้รั บฟังข้อมูล รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย
ดังนี้
(1) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดในภาพรวม
และมี ค วามชั ด เจนเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยจะนารายงานดังกล่าวรวมถึงข้อชี้แนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 10 ปี จากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ทั่ว ประเทศ เข้าที่ประชุมใหญ่ ในการปรับแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยความร่วมมือของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็น
(2) ผลการดาเนิ นการตามโครงการหรือกิจกรรม พบว่ามีโ ครงการที่ยังไม่ได้ ดาเนินการถึง 341
โครงการ คิดเป็น 20.12 % โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนนั้น เป็นผลกระทบ
จากการที่มหาวิทยาลัยได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน ทาให้การดาเนินการตามโครงการ การฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดความคลาดเคลื่อนไป รวมถึงการใช้งบประมาณไม่ทันตามปีงบประมาณ
(3) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2557 ไม่ ควรน างบประมาณคงคลั ง มารวม เพราะเป็ นงบประมาณที่ กัน ไว้ เฉพาะกิ จ มิ ไ ด้ น าไปเฉลี่ ยทั่ ว ไป
เช่น โครงการสระยายโสม โครงการจ้างครูเพิ่มพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นถ้าหากไม่รวมงบประมาณดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ จะ
ทาให้ตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ดขี ึ้น
(4) ผลการประเมินตามตัวชี้วัดต่ากว่าเป้าหมาย ที่สาคัญ ได้แก่ คุณวุฒิของอาจารย์ และตาแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อมีการตั้งเป้าหมายจึงควรดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(5) ในหน้ า ที่ 39 องค์ป ระกอบที่ 4 การวิจั ย จุด แข็ง “ข้ อ 3 มี ต้น ทุน ทางด้า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีผลงานสร้างสรรค์ ด้ านดนตรี โขน และการออกแบบนิเทศศิลป์ที่โดดเด่น ”
ควรอยู่ในส่วนข้อเสนอแนะ
(6) สานักโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนสาธิตมีผู้บริหารคนเดียวกันทาให้การบริหารงานไม่เป็นไปตาม
ระบบเท่าที่ควร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการร่างข้อบังคับเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
สาธิ ต ซึ่ งมี เหตุ ผ ลมาจากข้ อมูล พื้น ฐาน 2 ประการ คือ 1) ประสิ ท ธิภ าพในการท างานของส านัก โรงเรี ยนสาธิ ต
มีหน่วยงานภายใต้สังกัด 3 หน่วยงาน คือ โรงเรียนมัธยม ประถม และปฐมวัย แต่เดิมอยู่ภายใต้ความดูแลของโรงเรียน
สาธิตเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันและทาได้ในระดับหนึ่ง ทาให้เห็นเป็นประเด็นว่าเพื่อให้มีความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น จึงจะ
ทาการรวม 3 หน่วยงานเข้าไปอยู่ภายใต้ความดูแลเดียวกันทั้งหมด 2) ความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนสาธิต ทีไ่ ม่สามารถทาผลงานทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้
เนื่ องจากสอนในระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ด้ ว ยเหตุผ ลดังกล่ าว มหาวิท ยาลั ย จึงดาเนินการปรั บโครงสร้า งของ

๔

สานักโรงเรียนสาธิตให้เป็ นโรงเรี ยนสาธิต และจะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติตั้งโรงเรียนสาธิต
เป็นหน่วยงานภายในต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
4.2 การบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0511/ว80 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการบริ หารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 ให้บรรจุวาระ เรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย เข้าสู่การประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ นาเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย บรรจุเข้าวาระการ
ประชุม ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัยแล้วมีการตั้งข้อสังเกต ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยมี การกาหนดมาตรการเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
อย่างไร มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า ได้มีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ตรวจสอบบัญชีทุกบัญชีว่ามียอด
ปัจจุบันตรงตามที่กองคลังได้รายงานหรือไม่ มีสมุดบัญชีฝากไว้กับธนาคารใดบ้าง ซึ่งหากมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร
ใดมากจนเกินไปจะนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายความเสี่ยง
ไปยังธนาคารต่างๆ เพื่อดูแลเงินดังกล่าวต่อไป
(2) มหาวิทยาลั ย ควรมีการตรวจสอบเรื่องงบประมาณอย่างละเอียดไปยังคณะ ศูนย์ สานักและ
หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น และควรมีการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง เมื่อมีประเด็นเกิดขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ การบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
4.3 การพิจารณาลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปเรื่อง
ส านั ก งาน ก.พ.ร. มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1200/ว22 ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2557 เรื่ อ ง
การจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(ฉบั บ ที่ 2) และได้ จั ด ท าแนวทางการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ให้มหาวิทยาลัยจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี เพื่อลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการฯ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา จึงขอนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ การพิจารณาลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่า ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลขึ้น เพื่อยกร่ างข้อบั งคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับ ฯ ว่าด้ว ยพนักงานมหาวิทยาลั ย
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว
และมีการปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วน โดยจาเป็นต้องเพิ่มองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วม
ด้ ว ย คณะกรรมการด้ า นกฎหมายจึ ง เห็ น ควรให้ ย กร่ า งข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ของมหาวิทยาลั ย (ฉบั บ ที่. .) พ.ศ. .... ขึ้น อีกฉบับหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยเห็นควรให้นาเข้าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้
ถอนวาระการประชุมออก พร้อมทั้งให้ทาตารางเปรียบเทียบกับข้อบังคับฉบับเดิมและนาร่างข้อบังคับฯดังกล่าวบรรจุ
เข้าวาระการประชุมในครั้งถัดไป
ฝ่ายเลขานุการฯได้นาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... พร้ อมทั้งได้ทาตารางเปรีย บเทียบองค์ประกอบของข้อบังคับฯประกอบการพิจารณา เพื่อนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นของการแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเอกภาพของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ คคลชุ ดใหม่จ ะกากับ ดูแลทั้งข้าราชการ พนั กงานราชการ ลู ก จ้างประจาและพนั กงานมหาวิทยาลั ย
โดยมีการเพิ่มองค์ป ระกอบของตัว แทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมด้ว ย คณะกรรมการฯประกอบด้ว ย
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 3 คน กรรมการจากฝ่ายบริห าร จานวน 7 คน กรรมการจากผู้แทน
คณาจารย์ จานวน 7 คน เท่ากัน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สมดุลแล้ว
มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

5.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลขึ้น เพื่อยกร่ างข้อบั งคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับ ฯ ว่าด้ว ยพนักงานมหาวิทยาลั ย
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว
และมีการปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วนโดยจาเป็นต้องเพิ่มองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไป
ร่วมด้วย คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ไปพร้อมกับการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ ฉบับนี้
และเห็นสมควรเสนอร่างข้อบังคับฯทั้งสองฉบับสู่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นควรให้นาเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจาก

๖

การบรรจุวาระการประชุมยากแก่การพิจารณาจากคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ถอนวาระการประชุม
ออกและนาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการประชุมในครั้งถัดไป
ฝ่ายเลขานุการฯได้นาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิ ทยาลั ยในการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 2/2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) การกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องการต่อสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไขให้ต้องมีผลงานทางวิชาการนั้นอาจ
ส่งผลกระทบเป็นโทษต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ และระยะเวลาในการทา
ผลงานอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ในข้อบังคับฯ ได้กาหนดแนวทางแก้ไขไว้แล้วโดย ข้อ 23 การต่อสัญญาตามวรรคสอง การ
ต่อสัญญาจ้างในแต่ละวรรคของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ วันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ไม่เป็นการใช้บังคับย้อนหลังแต่อย่างใด รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อ้างอิงจากประกาศ ก.พ.อ ฉบับ
ใหม่ที่จะประกาศใช้เร็วๆนี้ เช่น การกาหนดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี เป็นต้น
หากมหาวิทยาลัยจะเป็น Research University จึงควรมีกลไกและมาตรการบังคับเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้ทา
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น เพื่อการพัฒนามาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้
(2) มาตรการบังคับการต่อสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากสายวิชาการสามารถทาผลงานทางวิชาการได้ทุกคน แต่สายสนับสนุน นั้น การจะขึ้นสู่ตาแหน่ง
ต้องอาศัยกรอบอัตรากาลังตาแหน่งที่ว่าง อีกทั้งสายสนับสนุนมีการประเมินทุกปีเพื่อเป็นตัวกาหนดมาตรฐานเช่นกัน
(3) ข้อบังคับฯ สามารถกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมโดยออกประกาศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เช่น การโอนบุคลากรเดิมที่มีอายุงานอยู่แล้วให้ยืดระยะเวลา
การทาสัญญาและการทาผลงานทางวิชาการ ภายใน 2 ปี เป็นต้น
(4) การนาเสนอข้อบังคับฯ ควรเป็นหน้าที่ของนิติกรมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นระบบ
มติที่ประชุม อนุ มัติ (ร่ า ง) ข้อบั ง คับ ฯ ว่าด้ ว ยการบริห ารงานบุค คลพนั กงานมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยนากลับไปพิจารณาเพื่อความ
รอบคอบ หากมีการแก้ไขในสาระสาคัญให้ปรับแก้ไขแล้ว จึงนาเสนอสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา
สรุปเรื่อง
คณะครุ ศาสตร์ น าเสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต (5 ปี ) สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา ซึ่ งได้ รั บ
การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้วครั้งหนึ่งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
22 มกราคม พ.ศ.2558
คณะครุศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 และได้ มีการปรั บแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558เป็ น ที่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ควรแก้ ไ ขชื่ อ รายวิ ช าภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในหลายส่ ว น เช่ น รายวิ ช า “วิ ช าเสริ ม
สมรรถภาพการสอนตามความถนัดและความสนใจ” แก้ไขเป็น “วิชาการเสริมสร้างสมรรถนะการสอน” เพราะคาว่า
ความถนั ด และความสนใจไม่ ไ ด้ ห มายความถึ ง ความเชี่ ย วชาญ, รายวิ ช า “วิ ธี วิ ท ยาการสอนภาษาไทยระดั บ
ประถมศึกษา” ภาษาอังกฤษควรใช้คาว่า “Teaching Methodology of Thai Language for the Elementary
Education Level” และรายวิชา “ภาษาเพื่อการศึกษาและค้นคว้าระดับครูประถมศึกษา” ยังแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่
ถูกต้อง
(2) ควรปรับแก้ไขส่วนปรัชญาของหลักสูตร โดยตัดทอนความเชื่อทางปรัชญาให้สั้นลง
ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบเล่มหลักสูตรที่มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมแก่ผู้นาเสนอด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา และให้แก้ไขเพิ่มเติมตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
5.4 ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
ตะวันออก
สรุปเรื่อง
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ นาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว
โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และ
ได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ.2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ หลังจากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณา
ของสภาวิชาการ เป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558
สาขาวิช าภาษาและวัฒ นธรรมเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้มีการปรับแก้ ไขหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตามข้อเสนอแนะจากมติ
ที่ประชุมสภาวิชาการ ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
(1) ควรเพิ่มเติมปรัชญาของหลักสูตรให้มีรายละเอียดมากขึ้น
(2) ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ โดยสลับตาแหน่งระหว่าง ข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยให้เน้นเรื่องมีทักษะใน
การใช้ภาษาเพื่อเข้าใจวัฒนธรรม
(3) ควรแก้ไขคาอธิบายรายวิชา ชั่วโมงบรรยาย และชั่วโมงปฏิบัติให้ชัดเจน
(4) ควรพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง และแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น หน้า 15 การเว้นวรรคของ
“East Asia” หน้า 16 รหัสวิชา 2110352 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ และ หน้า 25 “Reading English” แก้ไขเป็น
“English Reading”
(5) ให้ คานึงถึง การน าไปใช้ประกอบอาชีพ หลังส าเร็จการศึกษาเป็นหลั ก เนื่องจากหลั กสู ตรนี้ใช้
ประกอบอาชีพครูไม่ได้ เพราะต้องเรียนหลักสูตร 5 ปี และมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน 1 ปี
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(6) การกาหนดจานวนหน่วยกิตว่าหมวดวิชาเฉพาะต้องไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต อาจมากเกินไป
สาหรับปริญญาตรี ควรหาข้อมูลว่า สกอ. กาหนดไว้เท่าใด และหลักสูตรยังไม่ชัดเจนว่าจะเน้นด้านภาษาหรือวัฒนธรรม
(7) อาจารย์ผู้สอนมีจานวนจากัด อาจทาให้หลักสูตรดาเนินไปด้วยความลาบาก แต่หากแสดงให้เห็น
ว่าหลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรง เช่ น ภาษาญี่ปุ่นกี่คน ภาษาเกาหลีกี่คน จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้
สภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามีบุคลากรพร้อม โดยควรมีอาจารย์ผู้สอนภาษาละ 3 คน รวมเป็น 9 คนเป็นอย่างน้อย
(8) มีข้อสังเกตถึงความซ้าซ้อนกับสาขาวิชาภาษาจีนหรือไม่ โดยผู้ นาเสนอได้ชี้แจงว่า คาอธิบาย
รายวิชาเดียวกันแต่รหัสวิชาต่างกันโดยมีการเชิญอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีนมาสอน
(9) การเขียนวัตถุประสงค์ควรเรียงตามมาตรฐานของ สกอ. มาตรฐานที่ 1 คือ คุณธรรมจริยธรรม
มาตราฐานที่ 2 ความรู้ ซึ่งไม่มี และการนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ต้องสามารถประเมิน ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ด้านทักษะการใช้ชีวิตยังไม่ครอบคลุม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร การเป็นผู้นาผู้ตามควรเขียน
ไว้อย่างกว้าง เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เป็นต้น
(10) แก้ไขหน้า 46 ไม่ควรใช้คาว่า “สอดแทรก” เพราะไม่ทราบว่าใช้กลยุทธ์การสอนใด การอุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวมและการกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร ให้อยู่หน้า 45
(11) แก้ไขหน้า 47 การจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยฝึกเป็นมัคคุเทศก์ ไม่สามารถเขียนได้ เพราะมิได้
กาหนดรายวิชาไว้ ให้อยู่หน้า 45
(12) วิ ช าเฉพาะด้ า น 84 หน่ ว ยกิ ต ควรแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แก่ 2.2.1) วิช าบัง คั บด้ า นภาษา
54 หน่วยกิต 2.2.2) วิชาบังคับด้านวัฒนธรรม 30 หน่วยกิต
(13) ควรเรี ยนรู้พื้นฐานระบบของหลักสู ตรจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนอยู่ เช่น มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วนามาปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดทา
ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มอบเล่มหลักสูตรที่มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมแก่ผู้นาเสนอด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก โดยให้นาไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และนากลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
5.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
สรุปเรื่อง
สภาวิช าการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา เสนอขออนุมัติใ ห้ป ริญ ญาแก่นิสิต
นัก ศึก ษาที่เ รีย นครบตามหลัก สูต ร ซึ่ง ผ่า นการอนุมัติผ ลการเรีย นของนิส ิต -นัก ศึก ษาที่เ รีย นครบหลัก สูต ร
ประจาภาคเรี ย นฤดูร้ อน ปี การศึกษา 2556 ครั้งที่ 1-6 จานวน 6 รอบ รวมจานวน 872 คน
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบผลการพิจารณาของสภาวิชาการ และบัญชีรายชื่อนิสิต -นักศึกษาที่เรียน
ครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1-6 จานวน 6 รอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติ อนุมัติ
ให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1-6 จานวน
6 รอบ รวมจานวน 872 คน
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 1-6 จานวน 6 รอบ รวมจานวน 872 คน
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5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
สรุปเรื่อง
(1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าวิทยาการคอมพิว เตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เนื่องจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวคือ อาจารย์ พิกุล งามใส ได้ถึงแก่กรรม สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรดังกล่าว เป็น อาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “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 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(3) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการ เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรมีมติให้อนุมัติตามเสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) จากเดิม คือ อาจารย์พิกุล งามใส เป็น อาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง
5.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
สรุปเรื่อง
(1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เนื่องจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรดังกล่าวคือ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุว รรณศรี มีความประสงค์จะย้ายชื่อไปเป็น
อาจารย์ป ระจาหลัก สูต รในหลัก สูต รสาขาวิช าอื่น สาขาวิช าจึง ขอเปลี่ย นแปลงรายชื่อ อาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
ดังกล่าว เป็น อาจารย์มยุรี พงษ์นาค ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ
(2) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง แนวทางการบริห ารเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิด
สอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ
“จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”

๑๐

(3) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตาม
สาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
(4) มหาวิทยาลัยนาเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ย นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว
ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่ 2/2558 วันพฤหั สบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิช าการมีมติเห็ นชอบการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการ เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรมีมติให้อนุมัติตามเสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) จากเดิม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี เป็น อาจารย์มยุรี พงษ์นาค
5.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
สรุปเรื่อง
(1) สาขาวิช าเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ศึก ษา คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ขออนุมัติ
เปลี ่ย นแปลงอาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ศึก ษา (หลัก สูต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2554) ดังนี้
(1.1) จากเดิม อาจารย์หงส์ลดา กล้าหาญ เปลี่ยนเป็น อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก
(1.2) จากเดิม ผศ.เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์เทพธิดา ศิลปบรรเลง
(1.3) จากเดิม ผศ.สุพิศวง ธรรมพันทา เปลี่ยนเป็นอาจารย์สหภัส อินทรีย์
(2) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง แนวทางการบริห ารเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิด
สอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ
“จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่ง
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
(3) พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตาม
สาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
การพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการ เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรมีมติให้อนุมัติตามเสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้

๑๑

(1) จากเดิม อาจารย์หงส์ลดา กล้าหาญ เปลี่ยนเป็น อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก
(2) จากเดิม ผศ.เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์เทพธิดา ศิลปบรรเลง
(3) จากเดิม ผศ.สุพิศวง ธรรมพันทา เปลี่ยนเป็น อาจารย์สหภัส อินทรีย์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๕8
เลขานุการฯ แจ้งนัดกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลั ยครั้งที่ 3/๒๕๕8 ในวันพฤหัส บดีที่ 19
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกาหนดการประชุมในช่วงเช้า และออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 08.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑7.45 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

๑๒

