
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1/๒๕60 
วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกราคม  พ.ศ.๒๕60   

เวลา 13.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที ่26 มกราคม พ.ศ.๒๕60  เวลา 13.3๐ น. 
 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
.......................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕9   2 
ระเบียบวาระท่ี 3 

3.1 
เรื่องสืบเนื่อง 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบ ารุง
การศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 

19 
 
 

19 
ระเบียบวาระท่ี 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” 
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560 
รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

30 
30 
35 

ระเบียบวาระท่ี 5 
5.1 
 
5.2 
 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
 
5.7 
 
5.8 
 
5.9 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การขอความเห็นชอบในการเพ่ิมรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง 
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) 

43 
 

43 
 

49 
54 
65 
74 

 
76 

 
77 

 
78 

 
79 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2560 
 
 
 

80 
80 



    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/๒๕59  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.2559  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

 
วาระท่ี 3.1  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2559 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ....  โดยให้น าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯฉบับดังกล่าวอีก
ครั้งหนึ่ง 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นว่า ในการก าหนดแนวทางการจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเป็นอ านาจโดยชอบของสภามหาวิทยาลัย และข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหาร  
และการด าเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๙ ก็มิได้ก าหนด
และมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศก าหนดแนวทางในการจัดเก็บและใช้จ่ายเงินรายได้
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้ คณะกรรมการด้านกฎหมายของ  
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบให้ยืนยันความเห็นเดิมว่า เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบฯ 
ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมอบฝ่ายเลขานุการน าไปจัดท าเป็นร่างข้อบังคับฯ  
ที่สมบูรณ์และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. …. พร้อมตารางเปรียบเทียบเสนอเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ -  
จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. …. 



 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

 
4.1 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ” 

 
ความเป็นมา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
จัดโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 999 รูป ระหว่างวันที่  
14-22 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งด าเนินการจัดพิธีบรรพชา
อุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ก าหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์              
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้ จ านวน 31 คน 
ตามเอกสารแนบ และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท รูปละ 2,999 บาท ดังรายชื่อเจ้าภาพ
ตามเอกสารแนบ จึงน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 
มกราคม พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 

 
4.2 โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560 
 
ความเป็นมา  
 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรก ากับดูแล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับนโยบาย ดูแลและบริหารจัดการให้เกิด 
การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดนโยบายที่ เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
ทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา และการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้ง 
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เพ่ิมมากขึ้น ในการนี้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงก าหนด 
จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่  
ผ่านมาและเพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ก าหนดจัด
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่  
๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และก าหนดการจัดประชุมสัมมนาทบทวน 
งานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี  ๒๕๖๐ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560  
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 4.3 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

สรุปเรื่อง 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มอบหมายให้กองคลังจัดท ารายงาน 
ทางการเงิน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระส าคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 8 เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกและการเงิน 
และงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ระบุไว้ว่า ให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
การด าเนินการ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าเอกสารรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 – กันยายน 2559 โดย
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ได้รับจากเงินงบประมาณ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ 
จากการอุดหนุนและบริจาค และรายได้อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 1 ,361,850,324.37 
บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบ
เจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย 

- รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 740,955,872.64 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบ
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) 

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ านวน 586,197,234.01 บาท (ห้า
ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทหนึ่ง
สตางค์) 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 779 ,940.00 บาท (เจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)  

- รายได้ อ่ืน จ านวน 33 ,917,277.72 บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสน             
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) 

2) ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ค่าใช้จ่ายอ่ืน  



รวมทั้งสิ้น 854,742,149.74 บาท (แปดร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสอง
พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ประกอบด้วย 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 379 ,504,734.37 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบ           
เก้าล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 

- ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 107 ,300,658.39 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน 
สามแสนหกร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

- ค่าตอบแทน จ านวน 109 ,050,196.78 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านห้าหมื่น
หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 

- ค่าใช้สอย จ านวน 124,151,951.51 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 

- ค่าวัสดุ จ านวน 69,103,576.03 บาท (หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามพัน         
ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสตางค์) 

- ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 35 ,633,804.33 (สามสิบห้าล้านหกแสน          
สามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่บาทสามสิบสามสตางค์) 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จ านวน 3,689,688.00 บาท               
(สามล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาท 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 26,307,540.33 บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนเจ็ดพัน
ห้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบสามสตางค์) 

 3) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 507,108,174.63 บาท (ห้าร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพัน             
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ความเป็นมา 
 1. ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2557 นั้น คณะกรรมการฯจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในข้อ 10 ได้ระบุไว้ว่าให้ 
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 3. ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดวิธีการสรรหาและด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ 
จากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 จ านวน 10 คน  โดยให้จัดท าข้อมูลประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน  
และผลงานที่ส าคัญของผู้ได้รับการสรรหานั้น 
 4. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลตามข้อ 11 ให้เหลือ
จ านวน 5 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ งคนและกรรมการสี่คน และเสนอต่อนายก  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560  วันพฤหัสบดีที่  26  
มกราคม 2560 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1.  อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.2 การขอความเห็นชอบในการเพิ่มรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง 

ทางวิชาการ ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” 
 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามค าแนะน าของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยสรุป ดังนี้ 
  1.1 การน ากรอบการขอก าหนดต าแหน่งตาม ISCED (International Standard 
Classification Education) ที่ ก.พ.อ. ก าหนดไว้มาเป็นกรอบการด าเนินการ 
  1.2 การจัดแบ่งกลุ่มวิชาโดยให้น าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบ        
ในการจัดท ารายชื่อของสาขาวิชา 
  1.3 การตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน หรือไม่มี
แนวโน้มจะเปิดการเรียนการสอนออก 
  1.4 การเพ่ิมเติมสาขาวิชาในสายการจัดการการสอน เช่น การสอนต่างๆ  
  1.5 การก าหนดสาขาวิชาหลักๆ โดยมิให้แยกย่อยมากเกินไปเพ่ือประโยชน์          
ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดการท าผลงานทางวิชาการ   
ในระดับท่ีสูงขึ้นของอาจารย์ 
 2. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  8/2557 วันที่  21 สิงหาคม 2557  
ให้ความเห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอ
เพ่ิมเติมรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คือ “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” 
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาเก่ียวกับความจ าเป็นและข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมรายชื่อสาขาวิชานี้ 
 จากการสอบถามข้อมูลจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เกี่ยวกับรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่มีอยู่เดิม คือ “เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์” เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชา “การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 



เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เพ่ือมา

ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์                                                           
- เน้ นภาพกว้ างของการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์  

อุตสาหกรรมที่ ค รอบคลุมแนวคิ ด  ทฤษฎี 
กระบวนการการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น การตกแต่งภายใน 
เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค การบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น 

 
 2. ด้านข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.1 “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป็นศาสตร์ที่เปิดสอนในหลักสูตร   
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อเพ่ิมสาขาวิชานี้ในรายชื่อ
ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง จะเอ้ือต่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร 

  2.2 เพ่ือพิจารณาจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานวิชาการ (Readers)     
ของ ก.พ.อ. พบว่า มีจ านวนมากพอที่จะประสานเรื่องเชิญเป็นผู้ประเมินผลงาน 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยได้น าเสนอขอความเห็นชอบในการเพ่ิมรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบในการเพ่ิมรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ในสาขาวิชา “การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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วาระท่ี 5.3 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ไดจ้ัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ในสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ และอาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(2) อาจารย์ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง ในสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และ (3) อาจารย์ ดร.สุริยา  
พันธ์โกศล ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน ...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 
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 เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  1/2560 วันพฤหัสบดีที่  26 มกราคม พ.ศ.2560  

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ เสนอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
  ตั้งเมตตาจิตตกุล (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 
  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
 2)  อาจารย์ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 



  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 3)  อาจารย์ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 4)  อาจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ) 
  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติแต่งตั้ งอาจารย์ เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. 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” 
 3. สาขาวิชาเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร          
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (4 ปี )           
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี  
พ.ศ. 2555) 

  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม  
พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว  
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบ

ของสภา
วิชาการ 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษา (4 ปี)               
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) 

ครุศาสตร์ ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์* 
 
 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์* 
 

อ.ดุษฎี เทิดบารมี 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 

 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 

อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์* 
 

 

อ.เด่นศักดิ์ดา ทับทิม* 
 

อ.วรานันท์ อิศรปรีดา 

ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 

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

ครุศาสตร์ อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์* 
อ.เด่นศักดิ์ดา ทับทิม* 

อ.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี* 
 

อ.วรานันท์ อิศรปรีดา 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน  

 
 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
 

อ.เด่นชัย พันธุ์เกตุ* 
อ.ดุษฎี เทิดบารมี* 

ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์* 
 

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ 

ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2560 

 
หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.5 การขอความเห็นชอบกลุ่มวิชาแกนของคณะต่างๆ 

 
ความเป็นมา 
 1. หลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ 
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ก าลังจะครบวงรอบการใช้
หลักสูตรในสิ้นปีการศึกษา 2559 เป็นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ โดยการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ในวงรอบใหม่นี้ จะใช้จัดการเรียน    
การสอนส าหรับปีการศึกษา 2560  - 2565 ซึ่งด าเนินการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 2. มหาวิทยาลั ยได้ ทยอยน าเสนอหลั กสู ตรจากคณะต่ างๆ สู่ การพิ จารณาของ 
สภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีหลักสูตรจ านวนหนึ่งจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
และคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วและได้น าส่งไปยัง สกอ. 
เรียบร้อยแล้ว 
 3. มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว ในหลักสูตรต่างๆ มีหมวดวิชาและกลุ่มวิชาที่หลักสูตร 
ใช้ร่วมกัน ดังนี้ 
  หมวดศึกษาทั่วไป ทุกหลักสูตรใช้ร่วมกัน 
  กลุ่มวิชาแกนคณะ ทุกหลักสูตรในแต่ละคณะนั้นๆ ใช้ร่วมกัน 
 ดังนั้น หากมหาวิทยาลัย น าเสนอหมวดวิชาดังกล่าวข้างต้นให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบก่อน จะเป็นการสะดวกท่ีสภามหาวิทยาลัยไม่ต้องพิจารณาซ้ าอีกในกรณีที่รายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาแกนดังกล่าวถูกน าไปใช้ในหลักสูตรต่างๆ  
 อนึ่ง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่น ามาใช้ในหลักสูตรต่างๆ ที่ พัฒนาในรอบนี้ 
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2559 โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานคณะต่างๆ  และวิทยาลัยการดนตรี เพ่ือประมวล
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ “กลุ่มวิชาแกน” ของแต่ละคณะและวิทยาลัยการดนตรี และได้น าเสนอต่อ
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนของคณะและวิทยาลัยการดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
วิชาแกนจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ส่วนรายวิชาแกน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการนั้น  รายวิชาในกลุ่มวิชาแกนได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจากการน าเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่ผ่านมา 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน 
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  11/2559  
เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด 
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณ ว ุฒ ิระดับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ตัวเล่มหลักสูตร ได้น าเสนอให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไว้แล้ว ตั้งแต่คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน   
การวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕9 เมื่อวันที่                  
15 พฤศจิกายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียด
ตามข้อเสนอแนะเพิ ่ม เต ิม  แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข          
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่  12/2559 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี 5.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ     
ระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้น าเข้า        
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  12/2559 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม          
พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม       
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ    
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา    
การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559    
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560         
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

 

 
วาระท่ี 5.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ ่ม เติมแล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559    
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว          
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560      
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2560 วันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกร์ที่        24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  มีนาคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีที่  15  มิถุนายน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  กันยายน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีที่  19  ตุลาคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีที่  16  พฤศจิกายน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีที่  21  ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 
เวลา ๑0.3๐ น. ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
             


