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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 12/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2560 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560  
เมื่อวันจันทร์ ท่ี  25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.1 การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

 
ความเป็นมา 
 1. ศาสตราจารย์  ดร .พจน์   สะ เพี ยร ชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 9 (1) ของบังคับฯ 
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในข้อ 10 ได้ระบุไว้ว่าให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2560 มีมติอนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1. ศ.ดร.สายหยุด  จ าปาทอง  ประธานกรรมการ 
   2. รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3. นายวรพงษ์  วรรณศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4. ผศ.สมหมาย  มหาบรรพต  กรรมการ 
   5. ผศ.ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการ 
   6. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล  เลขานุการ 
 3. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 1 โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ก าหนดวิธีการ
สรรหาฯ และพิจารณา (ร่าง) แบบเสนอช่ือผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   3.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 2 คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณา 
ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
    - (ร่าง) ประกาศการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
    - บันทึกแจ้งการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 
    - แบบเสนอช่ือ ข้อมูลประวัติ การศึกษา 



    - แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   3.3 คณะกรรมการสรรหาฯได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   3.4 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 3 - 4 คณะกรรมการสรรหาฯได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือจากหน่วยงาน  
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ดังต่อไปนี้ 

1. นายชัยสิทธิ  ภูวภิรมย์ขวัญ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.2  การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 
ความเป็นมา 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ี 3996/2560  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
ค าส่ังลงโทษทางวินัย 
 3. ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560  
และได้ยื่นหนั ง สืออุทธรณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพ ระยา ตามหนั ง สืออุทธรณ์  
ท่ี ศธ0564.10.1/ ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560  
 4. สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องดังกล่าวให้งานวินัยและนิติการได้เสนอ
ความเห็น รวมท้ังมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 
 5. งานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษไล่ออก 
จากราชการตามท่ีอธิการบดีได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในก าหนด
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
 6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 
10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้เสนอความเห็นเป็น 2 แนวทาง และเห็นควรให้  
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากล่ันกรองอุทธรณ์ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าว พร้อมความเห็นของ
งานวินัยและนิ ติการและความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบรับการอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
 2. อนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.3 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดนตรีไทย 

 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ .2550 , (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ .2554 , (ฉบั บ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556  และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ . 2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)  
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 1 ราย คือ 

 อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาดนตรีไทย) 

 ต้ังแต่วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  
1 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.4 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 ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561  วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.5 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 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.6 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 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 4.7 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 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 5.1 ข้อพึงระวังเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือท่ี ศธ 0509(4)/ว1932 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2560 ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์การแต่งต้ังนายก
สภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

 
วาระที่ 5.2 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันท่ี 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 
เพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังศึกษาระบบและกลไก  
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 
การด าเนินงาน 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
            
             
             
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 

 

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 

            
            
            
            
            
            
             
 


