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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่2/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
1/2558  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2558 

 
วาระท่ี 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
 
สรุปเรื่อง    
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ   
โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็น 
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานฯเสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือน าเสนอ  
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 รายละเอียดอยู่ในเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2558 

 
วาระท่ี 4.2 การบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย   

 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0511/ว80 เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา  
ของรัฐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 ให้บรรจุวาระ เรื่องการบริหารจัดการระบบ
การเงินของมหาวิทยาลัย เข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้น าเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงินของมหาวิทยาลัย บรรจุ
เข้าวาระการประชุม ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2558 

 
วาระท่ี 4.3 การพิจารณาลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   

 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว22 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
เรื่อง การจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) และได้จัดท าแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพ่ือลงนามในค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการฯ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงขอน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/2558  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 
วาระท่ี 5.1  ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลขึ้น เพ่ือยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  
ต่อมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว  และมีการปรับปรุง
เนื้อหาหลายส่วนโดยจ าเป็นต้องเพ่ิมองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมด้วย 
คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ไปพร้อมกับการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลฯ ฉบับนี้  และเห็นสมควรเสนอร่างข้อบังคับฯทั้งสองฉบับสู่การพิจารณา 
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นควรให้น า เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากการบรรจุ 
วาระการประชุมยากแก่การพิจารณาจากคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ถอนวาระ  
การประชุมออกและน าร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการประชุมในครั้งถัดไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯได้น าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี ๕.2 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 
วาระท่ี 5.2  ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลขึ้น เพ่ือยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  
ต่อมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว  และมีการปรับปรุง
เนื้อหาหลายส่วนโดยจ าเป็นต้องเพ่ิมองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมด้วย 
คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยเห็นควรให้น าเข้าสู่การพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 และ
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนวาระการประชุมออก พร้อมทั้งให้ท าตารางเปรียบเทียบกับข้อบังคับ 
ฉบับเดิมและน าร่างข้อบังคับฯดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการประชุมในครั้งถัดไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯได้น าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... พร้อมทั้งได้ท าตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบของข้อบังคับฯ
ประกอบการพิจารณา เ พ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา   
 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุ ศาสตร์  ขอน า เสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต  (5  ปี )  ส าขาวิ ช า 
การประถมศึกษา ซึ่ งได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้วครั้ งหนึ่ งในคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา           
การประถมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
เป็นที่ เรี ยบร้อยแล้ว จึ งขอน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ งที่  2/2558                    
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
 คณะครุศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา  
การประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 

วาระท่ี ๕.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
เอเชียตะวันออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 
เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2557 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ หลังจากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการ  เป็นครั้งที่  2  
ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวข้างต้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 

วาระท่ี ๕.5 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร   
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้
ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต -
นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 -6 จ านวน 
6 รอบ รวมจ านวน 872 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิ ชาการขอน าผลการพิจารณาดั งกล่ าวน า เสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 
มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร รวม 872 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน               
ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1-6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 872 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 

วาระท่ี ๕.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สรุปเรื่อง 
 1.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวคือ อาจารย์พิกุล งามใส  
ได้ถึงแก่กรรม สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว  เป็น อาจารย์ 
เนตรนภา แซ่ตั้ง ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน              
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 3.  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าวในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการ    
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ.2555) จากเดิม คือ อาจารยพ์ิกุล งามใส เป็น อาจารยเ์นตรนภา แซ่ตั้ง 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 

วาระท่ี ๕.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สรุปเรื่อง 
 1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) เนื ่องจากอาจารย ์ประจ าหล ักส ูตรด ังกล ่าวค ือ  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร .ก ิตต ิร ัตน์  
ฐานสุวรรณศรี มีความประสงค์จะย้ายชื่อไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น 
สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว  เป็น อาจารย์มยุรี พงษ์นาค  
ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว ่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระ
งานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที ่จ ัดการศึกษาตามหลักสูตรนั ้น ซึ ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 3.  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
การด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าวในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการ    
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) จากเดิม คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี เป็น อาจารยม์ยุรี พงษ์นาค 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 

วาระท่ี ๕.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

สรุปเรื่อง 
 1.  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้ 
 

ล าดับ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ 
ชื่อ-สกุล สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 

1 อาจารย์หงส์ลดา กล้าหาญ   ลาออกจากมหาวิทยาลัย อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก 
2 ผศ.เกื้อกูล ยืนยงอนันต์ เกษียณอายุราชการ อาจารย์เทพธิดา ศิลปะบรรเลง 
3 ผศ.สุพิศวง ธรรมพันทา เกษียณอายุราชการ อาจารย์สหภัส อินทรีย์   
 
ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 
 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง 
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที ่ร ับผิดชอบในหลักสูตรที ่เป ิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั ้น ซึ ่งมีคุณวุฒิตรง  
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าวในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการ    
มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนี้ 
 1.จากเดิม อาจารย์หงส์ลดา กล้าหาญ เปลี่ยนเป็น อาจารย์นันทวัน จั่นเจ๊ก 
 2.จากเดิม ผศ.เกื้อกูล ยืนยงอนันต์  เปลี่ยนเป็น อาจารย์เทพธิดา ศิลปะบรรเลง 
  3.จากเดิม ผศ.สุพิศวง ธรรมพันทา เปลี่ยนเป็น อาจารย์สหภัส อินทรีย์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
สระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


