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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 1 
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ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 
 
3.2 
 
3.3 

เรื่องสืบเน่ือง 
การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดอืนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ  และไม่ได้รับเงินเดอืน 
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
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โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบาย
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ระเบียบวาระที่ 4 
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เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
สรปุผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝกึหัดคร”ู 
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(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2559 

 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน  พ.ศ.2559  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 

 

 
วาระที่ 3.1 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ  

และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ  และไม่ได้
รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์   
มากสุข ในการปฏิบัติหน้าที่คณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
โดยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนฯได้ประชุม ครั้งที่ 1/2559  ในวันพุธที่ 21 
กันยายน 2559 และมีมติก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข  เดือนละ 50,000 
บาท  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้ บริหารมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.3)  ซึ่งการก าหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าวได้พิจารณาเปรียบเทียบกับการก าหนด
เงินเดือนในลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย   
โดยค านึงถึงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย 

 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการจึงน าเรื่องการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่คณบดีที่ไม่ใช่
ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 รายละเอียด  
ตามรายงานการประชุมดังแนบ 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติอัตราเงินเดือนแก่อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มากสุข ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดอัตราเงินเดือนฯก าหนดในอัตราเดือนละ 50,000 บาท  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 

 
 

วาระที่ 3.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่  9/2559   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559  มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกฑ์มา ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณากร  เพชรคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที กรรมการ 
 6. อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร กรรมการ 
 8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 9. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  สั่ง  ณ วันที่  15 กันยายน 2559 เพื่อน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 

 

 
วาระที่ 3.3 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
ความเป็นมา 
 1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าโครงการ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิดในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 
  1) เพื่อก าหนดแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนและก ากับนโยบาย 
เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ในระดับสากล  
  3) เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
  4) เพื่ อศึกษาเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของการสร้ างหลักสูตรสู่ ความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 2. รูปแบบการด าเนินการจะประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 3. มหาวิทยาลัยเทียนจิน นอร์มอล สาธารณรั ฐประชาชนจีน ได้ส่งหนังสือเ ชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุม  
และแลกเปลี่ยนความเหน็ในการพฒันามหาวิทยาลัยสูค่วามเปน็เลศิ และร่วมประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสถาบันขงจื้อ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 4. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ได้รับทราบโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวคิด  
ในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ   
แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจึงได้น าก าหนดการที่ได้แก้ไข
ใหม่เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้น าก าหนดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง  แนวคิด 
ในการทบทวนและก ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศซึ่งได้
แก้ไขใหม่  น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม  
พ.ศ.2559   
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลยั 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 

 

 
4.1 สรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย  

และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” 
 
ความเป็นมา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยความร่วมมือของมูลนิธิมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด 
ครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้ 
 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนการฝึกหัดอาจารย์ ในปี พ.ศ.2435 และพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบันที่ทรงพระราชทานนาม 
“ราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 2535 และตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจ าพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของ
สถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2538 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2547 
 2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวฝึกหัดครูและชาวราชภัฏในการมีส่วนร่วมกันร าลึกถึง
ประวัติความเป็นมาของการฝึกหัดครูไทย 
 3. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด และสาระส าคัญ เกี่ยวกับ
การผลิตครูทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 4. เพื่อน าเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของการฝึกหัด  
ครูไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต 
 
การด าเนินการ  
 1. มหาวิทยาลัยได้จัดท าเป็น “โครงการงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด 
ครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายละเอียดในค าสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่  2875/2559 เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “งานครบรอบ 124 ปี 
การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน    
พ.ศ. 2559 
 3. ก าหนดกิจกรรมของงาน จ าแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  3.1 พิธีสงฆ์ ระหว่างเวลา 08.00 - 08.45 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ช้ัน 9 
  3.2 พิธีเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการสัมมนาทางวิชาการ 
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ประกอบด้วย 
   (1) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
ในพิธีกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่ 21” 



   (2) ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท
ของครูในการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21” 
   (3) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” 
   (4) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ดร.วัฒนา อัคคพานิช และ ดร.เฉลิมชัย 
พันธ์เลิศ ร่วมกันเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21” 
  3.3 การแสดงดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏยศิลป์ โดยนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ในระหว่างเวลา 11.30 - 12.00 น.  
และ 14.30 - 15.00 น. 
  3.4 การน าเสนอนิทรรศการ 2 ส่วน คือ 
   (1) นิทรรศการ “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้าย 
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ณ บริเวณภายในห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 
   (2) นิทรรศการ “150 ปี การเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในปี พ.ศ. 2561” ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้อง
ประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าของที่ระลึกเพื่อแจกให้ผู้มี เกียรติที่ เ ข้าร่วมงาน 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้าวจากศูนย์อู่ทองทวารวดี และเอกสารต่างๆ 
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดงาน “124 ปี การสถาปนาการฝึกหัด 
ครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน คือ (ดังแนบมาพร้อมนี้) 
  4.1 สรุปสาระส าคัญจาก ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการเสวนา 
ทางวิชาการ 
  4.2 การน าเสนอนิทรรศการ 
  4.3 สรุปผลการประเมินงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย  
และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 
   
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 

 

 
4.2 สรุปผลการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ความเป็นมา  
 1. มหา วิทยาลั ย ได้ ด า เ นินการขอต่อ เ วลาร าชการขอ ง ข้าร าชก ารพล เ รื อ น 
ในสถาบันอุดมศึกษาฯ ตามสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ  
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และได้เสนอขออนุมัติการต่อเวลา
ดังกล่าวในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลั ย 
ให้การอนุมัติ 
 2. ปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งที่ได้รับอนุมัติจากข้อ 1. รวม 3 คน คือ 
  2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา       เลาหนันทน์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
  2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี           เหมทานนท์   สังกัดคณะครุศาสตร์ 
 3. สาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 8 ระบุว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่าวไม่ผ่ านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าร าชการพล เ รื อนในสถาบันอุ ดม ศึกษา  พ .ศ .2547 มาตรา  57”  ดั งนั้ นมหา วิทยาลั ย 
จึงจ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต่อเวลาราชการดังกล่าว 
 
การด าเนินการ 
 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการ  
ต่อเวลาราชการฯ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 
  1.2 มหาวิทยาลัยออกค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง “คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ ได้รับการต่อเวลาราชการ  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 



  1.3 มหาวิทยาลัยจัดท า “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2559” (ซึ่งมีรายละเอียด
ของการประเมินสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2552) แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาฯ เพื่อรายงานส่งมหาวิทยาลัย 
  1.4 ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของข้าราชการตามข้อ 
2.1, 2.2 และ 2.3 โดยใช้แบบประเมินฯ ที่คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ ก าหนดข้ึน  
เป็นการเฉพาะ 
 2. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระนี้ 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2559 

 
 

วาระที่ 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  
ระดับหลักสูตรและคณะ 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ระบุให้น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  และข้อ 5 น าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึน  
อย่างต่อเนื่อง 
 3. มหาวิทยาลัยมีก าหนดรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่  
9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
 
การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 ในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระที่ 5.2 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 เรื่อง ถอดถอนรองอธิการบดี 
 
ความเป็นมา 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 18 บัญญัติ ว่ า  
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจ
และหน้าที่ ดังนี้  (9)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  
และผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้ งที่ 4/2558   
เมื่อ วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ วิภา   
ดิลกสัมพันธ์  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  โดยดูแลงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา  งานด้านวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน  และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปี   
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559  และได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี    
 4. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายผู้ที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินงานที่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  เป็นผู้ก ากับดูแล  ดังนี้ 
  -  งานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา  มอบผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  - งานด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  มอบผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน 
  -  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต  วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้
พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องการขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  จัดท าเป็น (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติถอดถอนรองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระที่ 5.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา  
และธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร  
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการ            
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
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วาระที่ 5.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/๒๕๕9 เมื่ อวันที่  27 มิ ถุนายน 2559 และได้น าเ ข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง  
การแก้ไขก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2559  
เมื่อวันที่  1 กันยายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2559 

 

 
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะ วิทยาการจัดการ ขอน า เ สนอหลักสู ตรบริหาร ธุรกิ จบัณฑิ ต ส าขา วิชา                
การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่  10/2559 เมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลกัสูตรกลัน่กรองการแก้ไข 
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 10/2559       
เมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว              
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2559 

 

 
วาระที่ 5.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  1)  อาจารย์ ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  2)  อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) 
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกลา่วข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลยั 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/255๙ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน  
2 ราย ดังนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 
  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
 2) อาจารย์เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์  เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
 
 
 



ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังกล่าว
ข้างต้น 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2559 
 

 
วาระที่ 5.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
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. สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2554) 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
  3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลั กสูตรดังกล่าว 
และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบ 

ของสภาวิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

วิทยาลัยการดนตรี อ.อนุรักษ์ บุญแจะ* ปรับแก้เนื่องจากมีรายช่ือซ้ าซ้อนกบั
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

อ.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ* เห็นชอบ 
ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 10/2559 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วิทยาลัยการดนตรี อ.อนุรักษ์ บุญแจะ 
 
 
ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ 

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ และเพิม่เป็น 
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 
ปรับเปลี่ยนอาจารยเ์พื่อใหม้ีคุณวุฒ ิ
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 และเพิ่มเป็นอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 

อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ* 
 
 
อ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล* 

เห็นชอบ 
ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 10/2559 

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วิทยาการจัดการ รศ.รวงพร อิ่มผล  ไม่ประสงค์จะเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

อ.ดร.สุทธาทิพย์ ก าธรพิพัฒนกุล เห็นชอบ 
ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 10/2559 

 
 
 
 



ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติให้หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
            



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2559 

 
 

วาระท่ี 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2559 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี ้

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 

1/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดทีี่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/๒๕๕9 ในวันจันทร์ที่  21 พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลยั 

            
            
            
            
            
             


