
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 1/๒๕61 
วันศุกร์ท่ี  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61   

เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

 
 



ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 

วันศุกร์ท่ี  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61   

 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
.......................................................................... 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 3 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
 
4.6 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580)  
การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผล 
และวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ระเบียบวาระที่ 5 
5.1 

เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วงบุนนาค)  

29 
 

29 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 
เร่ืองอื่นๆ  
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.1 การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 
ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี  5 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 30/2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัย ส่ัง ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้ายระบุว่า “ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ 5 (2) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่า 
จะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว 
 3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2560 วันพฤหัสบดี
ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
   1 อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
   2 ศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   3 ผศ.สนิท  ชุนดี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   4 ดร.บุญลือ  ทองอยู่    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   5 รศ.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล   กรรมการ 
   6 อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม   กรรมการ 
   7 ผศ.พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล   กรรมการ 
   8 ผศ.สิงห์  สิงห์ขจร    กรรมการ 
   9 ผศ.พิษณุ  บางเขียว    เลขานุการ 
   10 นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าท่ี 
   11 นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ   เจ้าหน้าท่ี 
 4. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
    - ก าหนดวิธีการสรรหาฯ 
    - พิจารณา (ร่าง) ประกาศการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    - พิจารณาบันทึกแจ้งการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    - พิจารณาแบบเสนอช่ือ ข้อมูล ประวัติการศึกษา 
    - พิจารณาแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



   4.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 2 วันพุธท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2561 
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ และพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
จ านวนไม่เกิน 3 คน 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อ 6  
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2560 โดยได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  
 2. รศ.ดร. สมบัติ  คชสิทธิ์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน  
1 คน เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.2  ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดี
ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559  
ระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และได้น าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 3. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 3(135)/2560 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
องคมนตรี และตามพระราโชบาย และส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้มี ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการ 
ยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดท า
โครงการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟัง
ข้อแนะน าให้การด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จส้ิน ได้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 4. สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat)  
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันท่ี  
24 – 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ 
และด้านงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี 
ต่อไป  
 



 5. มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันท่ี 25 – 26 
ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยน าข้อเสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบายและความเห็นของสภามหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี 
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผนได้น าร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             



 
ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร  
ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ในการประชุมครั้งท่ี 11/๒๕60 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รอบท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว 
มีมติให้น ากลับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับเข้ามาน าเสนออีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 12/๒๕60 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (รอบท่ี 2) ท่ีประชุมดังกล่าวได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะอีกเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข 
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์ แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม สภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2561 วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 

1. สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือหนังสือ ท่ี ศธ 0506(1)/10024 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งคืน
หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

“คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันจันทร์
ท่ี 17 กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
4 ปี) เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ท่ีต้องการให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
วิชาชีพครูได้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ประสงค์จะผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครู แต่ประสงค์จะผลิต
บัณฑิตเพื่อการท างานวิชาการในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้ปรับช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร” 

ท้ังนี้ สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ. 
 
การด าเนินการ 

 สาขาวิชาจิตวิทยา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สกอ. 
ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 
  2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยน ารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป 
แล้วน าวิชาแกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพิ่มเติมแทน 

  ท้ังนี้ ในส่วนของรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมท่ีเคย 
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  มหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 

1. สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือหนังสือ ท่ี ศธ 0506(1)/10024 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งคืน
หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

“คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันจันทร์
ท่ี 17 กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
4 ปี) เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ท่ีต้องการให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
วิชาชีพครูได้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ประสงค์จะผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครู แต่ประสงค์จะผลิต
บัณฑิตเพื่อการท างานวิชาการในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้ปรับช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร” 

ท้ังนี้ สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ. 
 
การด าเนินการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของ สกอ. ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยน ารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป 
แล้วน าวิชาแกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพิ่มเติมแทน 

  ท้ังนี้ ในส่วนของรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมท่ีเคย 
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  มหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 

1. สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือหนังสือ ท่ี ศธ 0506(1)/10024 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งคืน
หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

“คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันจันทร์
ท่ี 17 กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
4 ปี) เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ท่ีต้องการให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
วิชาชีพครูได้ หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ประสงค์จะผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพครู แต่ประสงค์จะผลิต
บัณฑิตเพื่อการท างานวิชาการในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้ปรับช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร” 

ท้ังนี้ สกอ. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ. 
 
การด าเนินการ 

 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของ สกอ. ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   การประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยน ารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป 
แล้วน าวิชาแกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพิ่มเติมแทน 

  ท้ังนี้ ในส่วนของรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมท่ีเคย 
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  มหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 5.1 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วงบุนนาค) 
 
สรุปเร่ือง 
 ในวันศุกร์ท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระด าเนินทรงเปิดอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)  
และอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 5 หลัง ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้ 
กรุงธนบุรีศึกษาและการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี   และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเฝ้ารับเสด็จ  รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             
 


