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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่1/2558 

 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ไ ด้ มี ก า รประชุ มสภามหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระย า  
ครั้งที่  12/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 ธันวาคม 2557 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงาน 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 จึง เรียนมาเ พ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/2557  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี 3.1 แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557  
วั นพฤหั สบดีที่  18  ธั นวาคม  พ .ศ .2557  ได้ มี มติ อนุ มั ติ แต่ งตั้ ง  น างสาวอรุณี   คู่ วิ ม ล  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 – 
31 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
การด าเนินการ 
 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะ ย า ไ ด้ จั ด ท า ค า สั่ ง 
สภามหาวิทยาลัยที่  38/2557 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม 
และงานทะเบียน น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่  
22 มกราคม พ.ศ.2558  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี 3.2 การน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่  9/2557  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 ได้มีมติอนุ มัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน  
พ.ศ.2561 และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 ได้มีมติให้บุคคลผู้ได้รับเลือก 
เป็นผู้อ านวยการ หรือคณบดี เข้ามาน าเสนอแผนการด าเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายหลังจากท่ีปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต 
โกวิทวที  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น า เสนอแผนการด า เนินงานตามนโยบาย 
หรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 
มกราคม พ.ศ.2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 
วาระท่ี 4.1 ข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557   
 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุมัติกัน เ งิน เหลื่ อมปี  ประจ าปี งบประมาณ 2557  
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯและหน่วยงานไม่สามารถ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยายเวลาการกันเงิน
เหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากเงิน บกศ. และเงิน บกศ. คงคลัง  โดยกองคลัง 
ได้รวบรวมข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปีจากทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 1.  รายการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ของทุกหน่วยงาน 
 2.  แบบรายงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จากเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ.2557 ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 
การด าเนินการ 
  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้น าข้อมูลการขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เข้าสู่การพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในการประชุมครั้งที่  1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม  
พ.ศ. 2558 และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่  
22 มกราคม 2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 
วาระท่ี 5.1  ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 
 

สรุปเรื่อง 
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะ ย า ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง อ นุ ก ร ร ม ก า ร 
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้น เพ่ือยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมาย
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวและมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วน โดยจ าเป็นต้องเพ่ิมองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เข้าไปร่วมด้วย คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ไปพร้อมกับการยกร่างข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ ฉบับนี้ และเห็นสมควรเสนอร่างข้อบังคับฯทั้งสองฉบับสู่การพิจารณา 
ของมหาวิทยาลัย  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการด้านกฎหมายได้เสนอมา 
ทั้งสองฉบับคือ ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และเห็นควรให้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)   

 
สรุปเรื่อง 
 1.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวคือ อาจารย์ทวิช ท านาเมือง ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าว เป็น อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ แก้ววิเชียร 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 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 สภาวิชาการ    
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) จากเดิม  
คือ อาจารย์ทวิช ท านาเมือง เป็น อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ แก้ววิเชียร 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 
สรุปเรื่อง 
 1.  อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ และอาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ จัดส่งผลงาน        
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
และสาขาวิชาดนตรี ตามล าดับ 
 2.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)  พ.ศ.2556  
และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ งและถอดถอน... 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
  2.1  อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่       
9 ตุลาคม 2557 

 2.2  อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 
2557 

 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2557 
 

 2)  อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี          
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.4 ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอุดมศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา
อุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 
มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา
อุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.5 ขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา   
 

สรุปเรื่อง 
 คณะครุ ศาสตร์  ขอน า เสนอหลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต  (5  ปี )  สาขาวิ ช า 
การประถมศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง 
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่  
30 กันยายน 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

 
การด าเนินการ 
 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) สาขาวิชา           
การประถมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการ 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่  
22 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะครุศาสตร์  เสนอขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี )  สาขาวิชา 
การประถมศึกษา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.6 ขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์  ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา           
โดยหลักสู ตรดั งกล่ าว ได้ ผ่ านการวิพากษ์หลั กสู ตรและผ่ านการกลั่ นกรอง เรี ยบร้อยแล้ ว  
โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕๕7 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 
2557 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  12/2557           
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557    
 
การด าเนินการ 
 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา    
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558        
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะครุศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 

 
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  2/๒๕๕8  ในวันพฤหัสบดีที่  19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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