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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบารุง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2560
รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การขอความเห็นชอบในการเพิ่มรายชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
การขอความเห็นชอบกลุ่มวิชาแกนของคณะต่างๆ
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2560
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2559
เมื่อวัน พฤหั ส บดีที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ.2559 ได้ มีมติรับ ทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาว่าด้ว ยการรั บ – จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงิน สนั บ สนุน การจัด การศึก ษา
ของโรงเรี ยนสาธิต มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... โดยให้ น าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯฉบับดังกล่าวอีก
ครั้งหนึ่ง
2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นว่า ในการกาหนดแนวทางการจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อ านาจโดยชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย และข้ อ บั ง คั บ ฯว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
และการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๙ ก็มิได้กาหนด
และมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศกาหนดแนวทางในการจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้
ของโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยาไว้ คณะกรรมการด้ านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบให้ยืนยันความเห็นเดิมว่า เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบฯ
ว่ า ด้ ว ยการรั บ - จ่ า ยเงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษาและเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา และมอบฝ่ ายเลขานุการน าไปจัดท าเป็น ร่างข้อบังคับ ฯ
ที่สมบูรณ์และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ด าเนิ น การน า (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา พ.ศ. …. พร้อ มตารางเปรีย บเที ย บเสนอเข้ าที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ จ่ ายเงิน บ ารุ งการศึ กษาและเงิน สนั บ สนุ นการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ….

2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
4.1 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
ความเป็นมา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ทั่ วประเทศ
จัดโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 999 รูป ระหว่างวันที่
14-22 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดาเนินการจั ดพิธีบรรพชา
อุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้กาหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้ จานวน 31 คน
ตามเอกสารแนบ และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท รูปละ 2,999 บาท ดังรายชื่อเจ้าภาพ
ตามเอกสารแนบ จึงนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26
มกราคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
4.2 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2560
ความเป็นมา
เนื่ อ งด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาเป็ น องค์ ก รก ากั บ ดู แ ล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ในการกากับนโยบาย ดูแลและบริหารจัดการให้เกิด
การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จึ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายที่ เหมาะสมและพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งาน
ของมหาวิท ยาลั ย ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ โดยเฉพาะในช่ ว งการปรับ เปลี่ ย นการพั ฒ นาอุด มศึ กษาไทย
ทั้ งสภาพที่ จ ะต้ อ งเปิ ด เสรี ท างการศึก ษา และการน ามหาวิท ยาลั ยออกนอกระบบราชการ รวมทั้ ง
การแข่ ง ขั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ในการนี้ ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ก าหนด
จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่ว มกับ คณะกรรมการอานวยการมหาวิท ยาลั ย (กอม.) เพื่ อติดตามและประเมินผลการด าเนิ นงาน
เชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่ อพั ฒ นามหาวิทยาลั ยในรอบปี ที่
ผ่ า นมาและเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในปี ต่ อ ไป ก าหนดจั ด
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่
๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ด าเนิ น การน าโครงการสั ม มนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา และก าหนดการจั ด ประชุ ม สั ม มนาทบทวน
งานนโยบายของสภามหาวิทยาลั ย (Retreat) ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อ นาเสนอต่อสภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 4.3 รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาได้ม อบหมายให้ ก องคลั งจัด ทารายงาน
ทางการเงิน เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลั ย ประกอบกับสาระส าคัญ ของเกณฑ์การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงิน
และงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การดาเนินการ
กองคลัง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทาเอกสารรายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 โดย
มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ได้รับจากเงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้
จากการอุดหนุนและบริจาค และรายได้อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 1,361,850,324.37
บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบ
เจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย
- รายได้จากเงินงบประมาณ จานวน 740,955,872.64 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบ
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จานวน 586,197,234.01 บาท (ห้า
ร้ อ ยแปดสิ บ หกล้ านหนึ่ งแสนเก้ าหมื่ น เจ็ ด พั น สองร้อ ยสามสิ บ สี่ บ าทหนึ่ ง
สตางค์)
- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จานวน 779,940.00 บาท (เจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)
- รายได้ อื่ น จ านวน 33,917,277.72 บาท (สามสิ บ สามล้ า นเก้ า แสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
2) ค่าใช้จ่ า ย ค่าใช้จ่ายหลั กของมหาวิทยาลั ย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบาเหน็จบานาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัส ดุ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน และบริจาค ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น 854,742,149.74 บาท (แปดร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสอง
พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ประกอบด้วย
- ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร จ านวน 379,504,734.37 บาท (สามร้ อ ยเจ็ ด สิ บ
เก้าล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
- ค่าบ าเหน็ จ บ านาญ จานวน 107,300,658.39 บาท (หนึ่ งร้อยเจ็ดล้ าน
สามแสนหกร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)
- ค่าตอบแทน จานวน 109,050,196.78 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านห้ าหมื่น
หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
- ค่าใช้สอย จานวน 124,151,951.51 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
- ค่าวัส ดุ จานวน 69,103,576.03 บาท (หกสิ บเก้าล้านหนึ่งแสนสามพั น
ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสตางค์)
- ค่ า สาธารณู ป โภค จ านวน 35,633,804.33 (สามสิ บ ห้ า ล้ า นหกแสน
สามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่บาทสามสิบสามสตางค์)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการอุ ด หนุ น และบริ จ าค จ านวน 3,689,688.00 บาท
(สามล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 26,307,540.33 บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนเจ็ดพัน
ห้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบสามสตางค์)
3) รายได้ สู งกว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย สั ด ส่ ว นของรายได้ สู งกว่าค่ าใช้ จ่า ยในรอบ 6 เดื อ น
ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เป็ น เงิน 507,108,174.63 บาท (ห้ าร้อ ยเจ็ ด ล้ านหนึ่ งแสนแปดพั น
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
1. ตามค าสั่ งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาที่ 2/2557 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย สั่ ง ณ วัน ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2557 นั้น คณะกรรมการฯจะหมดวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
2. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ย องค์ ป ระกอบ จ านวน
คุณสมบั ติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2556 ในข้ อ 10 ได้ ร ะบุ ไว้ ว่ า ให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
3. ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ กาหนดวิธีการสรรหาและดาเนินการสรรหาคณะกรรมการ
จากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 6 จ านวน 10 คน โดยให้ จั ด ท าข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง าน
และผลงานที่สาคัญของผู้ได้รับการสรรหานั้น
4. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคั ดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตามข้อ 11 ให้เหลือ
จ านวน 5 คน ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการหนึ่ ง คนและกรรมการสี่ ค น และเสนอต่ อ นายก
สภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุ การได้น า (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26
มกราคม 2560
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.2 การขอความเห็นชอบในการเพิ่มรายชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการจัดทารายชื่อสาขาวิ ชาส าหรับการขอกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการตามคาแนะนาของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยสรุป ดังนี้
1.1 การน ากรอบการขอกาหนดต าแหน่ งตาม ISCED (International Standard
Classification Education) ที่ ก.พ.อ. กาหนดไว้มาเป็นกรอบการดาเนินการ
1.2 การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม วิ ช าโดยให้ น าคณะต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย มาเป็ น กรอบ
ในการจัดทารายชื่อของสาขาวิชา
1.3 การตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน หรือไม่มี
แนวโน้มจะเปิดการเรียนการสอนออก
1.4 การเพิ่มเติมสาขาวิชาในสายการจัดการการสอน เช่น การสอนต่างๆ
1.5 การก าหนดสาขาวิ ช าหลั ก ๆ โดยมิ ให้ แ ยกย่ อ ยมากเกิ น ไปเพื่ อ ประโยชน์
ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดการทาผลงานทางวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้นของอาจารย์
2. สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 8/2557 วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2557
ให้ความเห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอ
เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ คือ “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
การดาเนินการ
ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ งทางวิช าการร่ว มกับ ฝ่ ายวิช าการของ
มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาเกี่ยวกับความจาเป็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา สรุปได้ดังนี้
1. ด้านความจาเป็นที่ต้องเพิ่มรายชื่อสาขาวิชานี้
จากการสอบถามข้อมูลจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เกี่ยวกับรายชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่งในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่ เดิม คือ “เทคโนโลยี การออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ” เมื่อเปรียบเที ยบกับ สาขาวิชา “การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” สรุปได้ดังนี้

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เพื่อมา - เน้ นภาพกว้ างของการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์
ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
อุ ต สาห กรรมที่ ค รอบคลุ ม แนวคิ ด ทฤษ ฎี
กระบวนการการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น การตกแต่งภายใน
เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค การบรรจุภั ณ ฑ์ สิ่ งพิ ม พ์
เป็นต้น
2. ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.1 “การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม” เป็ น ศาสตร์ที่ เปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเพิ่มสาขาวิชานี้ในรายชื่อ
สาหรับการขอกาหนดตาแหน่ง จะเอื้อต่อการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร
2.2 เพื่ อ พิ จ ารณาจากรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาผลงานวิ ช าการ (Readers)
ของ ก.พ.อ. พบว่า มีจานวนมากพอที่จะประสานเรื่องเชิญเป็นผู้ประเมินผลงาน
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการร่ ว มกั บ ฝ่ า ยวิ ช าการ
ของมหาวิทยาลัยได้นาเสนอขอความเห็นชอบในการเพิ่มรายชื่อสาขาวิชาสาหรับการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม ” ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2560 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบในการเพิ่ ม รายชื่ อ สาขาวิ ช าส าหรั บ การขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.3 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ในสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และอาจารย์ จานวน 3 ราย ได้จัด ส่ง ผลงานทางวิช าการเพื่อ ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(2) อาจารย์ ดร.พชรวัฒ น์ เส้ นทอง ในสาขาสั งคมศาสตร์เพื่ อการพั ฒ นา และ (3) อาจารย์ ดร.สุ ริยา
พันธ์โกศล ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ
2. การขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ดังกล่ าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. 2554 และด าเนิ น งานภายใต้ ป ระกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556
และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ งตั้ งและถอดถอน ...
ศาสตราจารย์ เกีย รติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการด าเนิ น การแล้ ว ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิท ยาลัย น าผลการด าเนิน การดัง กล่า วข้า งต้น เข้า สู ่ก ารพิจ ารณาของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 วั น พฤหั ส บดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 3 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์
เสนอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งเมตตาจิตตกุล
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
2) อาจารย์ ดร.สุวินัย
เกิดทับทิม เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
3) อาจารย์ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
4) อาจารย์ ดร.สุริยา
พันธ์โกศล เสนอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ)
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ เพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบั น
อุ ด มศึ กษาที่ มี ห น้ าที่ ห ลั กทางด้ านการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เต็ ม เวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จั ดการศึกษาตามหลั กสู ตรนั้ น ซึ่ งมีคุ ณวุฒิ ตรงหรือสั มพั นธ์กั บสาขาวิชาที่ เปิ ดสอน
ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิ ช าเสนอขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต ร
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การศึ ก ษา (4 ปี )
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)
2) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา (5 ปี ) (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2555)
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว
และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ลาดับ
1.

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา (4 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

คณะ
ครุศาสตร์

จากเดิม
ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์*

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2555)

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
อ.ดุษฎี เทิดบารมี

2.

เหตุผล

ครุศาสตร์

อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์*
อ.เด่นศักดิ์ดา ทับทิม*
อ.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี*
อ.วรานันท์ อิศรปรีดา

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น

เปลี่ยนเป็น
อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์*
อ.เด่นศักดิ์ดา ทับทิม*
อ.วรานันท์ อิศรปรีดา

อ.เด่นชัย พันธุ์เกตุ*
ในคราวประชุม
อ.ดุษฎี เทิดบารมี*
ครั้งที่ 1/2560
ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์*

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

การเห็นชอบ
ของสภา
วิชาการ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2560

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบกลุ่มวิชาแกนของคณะต่างๆ
ความเป็นมา
1. หลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี และระดับบั ณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548 กาลั งจะครบวงรอบการใช้
หลักสูตรในสิ้นปีการศึกษา 2559 เป็นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ โดยการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ในวงรอบใหม่นี้ จะใช้จัดการเรียน
การสอนส าหรั บปี การศึ ก ษา 2560 - 2565 ซึ่ งด าเนิ นการภายใต้ เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ท ยอยน าเสนอหลั ก สู ต รจากคณ ะต่ า งๆ สู่ ก ารพิ จารณ าของ
สภามหาวิทยาลั ยมาอย่ างต่ อเนื่ อง และมี ห ลั กสู ตรจ านวนหนึ่ งจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะวิ ทยาการจั ดการ ที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ยแล้ วและได้ น าส่ งไปยั ง สกอ.
เรียบร้อยแล้ว
3. มหาวิ ทยาลั ย พิ จารณาแล้ ว ในหลั กสู ตรต่ างๆ มี ห มวดวิชาและกลุ่ มวิชาที่ ห ลั กสู ตร
ใช้ร่วมกัน ดังนี้
หมวดศึกษาทั่วไป ทุกหลักสูตรใช้ร่วมกัน
กลุ่มวิชาแกนคณะ ทุกหลักสูตรในแต่ละคณะนั้นๆ ใช้ร่วมกัน
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัย นาเสนอหมวดวิชาดังกล่าวข้างต้นให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบก่อน จะเป็นการสะดวกที่สภามหาวิทยาลัยไม่ต้องพิจารณาซ้าอีกในกรณีที่รายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาแกนดังกล่าวถูกนาไปใช้ในหลักสูตรต่างๆ
อนึ่ ง รายวิ ช าในหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ วไป ที่ น ามาใช้ ในหลั กสู ต รต่ างๆ ที่ พั ฒ นาในรอบนี้
มหาวิทยาลั ยได้ น าเสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2559 โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว
การดาเนินการ
ฝ่ า ยวิ ช าการ มบส. ได้ ป ระสานคณะต่ า งๆ และวิ ท ยาลั ย การดนตรี เพื่ อ ประมวล
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ “กลุ่มวิชาแกน” ของแต่ละคณะและวิทยาลัยการดนตรี และได้นาเสนอต่อ
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนของคณะและวิทยาลัยการดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
วิชาแกนจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ส่วนรายวิชาแกน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการนั้น รายวิช าในกลุ่ มวิช าแกนได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจากการนาเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่ผ่านมา
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559
เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ด
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติ ที่ ประชุ มสภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 11/2559 เมื่ อวั นที่ 3 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ตัวเล่มหลักสูตร ได้นาเสนอให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไว้แล้ว ตั้งแต่คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่
15 พฤศจิ ก ายน 2559 และได้น าเข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราวประชุมครั้งที่
12/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ วน าเสนอคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลั กสู ตรกลั่ นกรองการแก้ ไข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร
เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 12/2559 เมื่ อวั นที่ 1 ธั นวาคม พ.ศ. 2559
และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่เรียบร้อยแล้ ว จึงขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรบัญชีบัณ ฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหลั ก สู ต รดังกล่ าวได้ผ่ านการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร และผ่ านการกลั่ น กรอง
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ (คณะกรรมการวิช าการ
ระดับ มหาวิทยาลั ย) ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้นาเข้า
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2559 เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม
แล้ วน าเสนอคณะอนุ กรรมการตรวจสอบหลั กสู ตรกลั่ นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็ นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาการจั ดการ ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลั กสู ตรบัญ ชี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
การบั ญ ชี (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559
เมื่ อวั นที่ 1 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 5.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 12/2559 เมื่ อวัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2559
โดยสภาวิ ช าการมี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม แล้ วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559
เมื่ อวั นที่ 1 ธั นวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรองเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ นชอบหลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์ (หลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 2/2560
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560
8/2560
9/2560
10/2560
11/2560
12/2560

วันพฤหัสบดีที่
วันศุกร์ที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
26 มกราคม พ.ศ.2560
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
16 มีนาคม พ.ศ.2560
20 เมษายน พ.ศ.2560
18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
15 มิถุนายน พ.ศ.2560
20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
17 สิงหาคม พ.ศ.2560
21 กันยายน พ.ศ.2560
19 ตุลาคม พ.ศ.2560
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2590
21 ธันวาคม พ.ศ.2560

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60
เวลา ๑0.3๐ น. ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

