
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 11/๒๕60 
วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕60   

เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

 
 



ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60   

 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
.......................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 10/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ความเป็นมา 
 1. ศาสตราจารย์  ดร.พจน์   สะ เพี ยรชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 9 (1) ของบังคับฯ 
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 2. 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 
 3. กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังอยู่ในวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่แต่งต้ังในต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ 
    
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดี 
ท่ี 16 พฤศจิกายน 2560   
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันอังคารท่ี 10 
ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น  
จากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบหมายให้งานวินัยและนิติการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 14/2560  
วันพุธท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
การพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
             
             
            
            
             



            
             

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน 
 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า 
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 
 
การด าเนินการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2559 ในระดับสถาบัน  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาและให้ข้อ เสนอแนะในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
             
             



            
            
             
             

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต
นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต -นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 7 จ านวน 18 คน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งท่ี 11/2560 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) 
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
จ านวน 18 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 ครั้งท่ี 7 จ านวน 18 คน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



            
             
             
             
 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
 2)  อาจารย์ ดร.ตุลยราศรี ประเทพ สาขาวิชาธุรกิจบริการ 
 3)  อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 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, (ฉบับ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556 และ (ฉบับ ท่ี  1 0 ) 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  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน  
3 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาอาเซียนศึกษา) 
 ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



 2)  อาจารย์ ดร.ตุลยราศร ีประเทพ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาธุรกิจบริการ) 

 ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 3)  อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2560 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  
3 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
            
             
             
             
 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัย  
ในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้  “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ 
และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ 
มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

อ.นิธิวดี พะเทพ 
อ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ 

อ.วรานันท์ อิศรปรีดา 

เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
มีความประสงค์จะสร้าง 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ในด้านสัดส่วนของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษา  

จึงด าเนินการเกล่ียจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในบางหลักสูตร 

ท่ีมีจ านวนเพียงพอแล้ว  
เพื่อถ่ายโอนให้แก่หลักสูตรอื่นๆ 
ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 

จึงประสงค์จะปรับลดอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อรองรับ 

การเกล่ียอาจารย์ดังกล่าว  
จ านวน 3 คน 

- 

 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 
วาระที่ 4.7 การขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น าเสนอในการจัดต้ังภาควิชาเพิ่มเติมจาก 2 ภาควิชา  
เพิ่มอีก 7 ภาควิชา รวมท้ังส้ิน 9 ภาควิชา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 18 
สิงหาคม พ.ศ.2559 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปทบทวน ภายหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้ทบทวนการขอเพิ่มภาควิชาอีกครั้งหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อให้การบริหารสาขาวิชา/
หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตร
ใหม่) การบริหารห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ ด้วยการน าสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีมีศาสตร์
ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันอันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และท าให้การบริหาร จัดการ
ด้านวิชาการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีมีอยู่
จ านวน 32 หลักสูตร จัดรวมหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน รวมท้ังส้ิน  
8 ภาควิชา (ภาควิชาเดิม 4 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
(3) ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ (4) ภาควิชาการแพทย์แผนไทย และขอเพิ่มอีก 4 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (3)ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์)  
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 18 
สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในการขอเพิ่มภาควิชาและรวมถึงวิชาการแพทย์แผนไทยด้วย  
และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  น าเสนอการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็นหน่วยงานระดับภายนอกโครงสร้าง 
 
การด าเนินการ  
 ฝ่ายเลขานุการได้น าวาระการขอเพิ่มภาควิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560  
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติการขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 4 ภาควิชา ดังนี้ 
    1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    2) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
    3) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    4) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 

วาระที่ 5.1 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบบ ารุง
การศึกษา (คงคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท โดยได้รายงานความก้าวหน้า
โครงการฯให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้ 
  1.1 ได้รับอนุมั ติ งบประมาณ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี  7/2557  
วันพฤหัสบดีท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2557 
  1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งท่ี 2 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
3/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2558  
  1.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งท่ี 3 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
8/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 2. วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดท่ี 1 ดังนี้ 
  1. งบประมาณบ ารุงการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ยอดเงินรวมของวิทยาลัย 
การดนตรี ท้ังส้ิน 6,277,900 บาท ขออนุมัติ งวดท่ี 1 จ านวน 60% เป็นเงิน 3,766,740 บาท โดยแบ่งเป็น 
   1.1 ส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี  จ านวนเงิน 1,019.100 บาท 
   1.2 ภาควิชาดนตรีไทย   จ านวนเงิน 454,390 บาท 
   1.3 ภาควิชาดนตรีตะวันตก   จ านวนเงิน 1,372,800 บาท 
   1.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา    จ านวนเงิน 920,450 บาท 
  2. งบประมาณบ ารุงการศึกษา คงคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ขออนุมัติ จ านวน 
100% ดังนี้ 
   2.1 ส านักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี จ านวนเงิน 850,230 บาท 
   2.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา   จ านวนเงิน 1,975,770 บาท 
  3. งบประมาณบ ารุงการศึกษา คงคลัง ระยะท่ี 3 (งบท่ีได้รับการจัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย)  
ขออนุมัติ จ านวน 100% เป็นเงิน 10,500,000 บาท ดังนี้ 
   3.1 ผลผลิตด้านบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาวิชาชีพดนตรีบ้านสมเด็จฯ 
“BANSOMDEJ MUSIC CENTER” จ านวนเงิน 7,000,000 บาท  
   3.2 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โครงการบริหารจัดการส านักงานคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี และโครงการจัดหาบุคลากรและอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวนเงิน 3,500,000 บาท 
  
 
  
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 

วาระที่ 5.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 
19 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักต่างๆ ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
  3. อาจารย์พรรณา  พูนพิน ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 2. นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล  ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2487/2560 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 
20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการและเลขานุ การ และต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ  
ของคณะกรรมการประเมินเพื่ อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
มีการเปล่ียนแปลง 
 3. คณะวิทยาการจัดการได้มีการเปล่ียนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยจัดท าค าส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 25/2560 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส่ัง ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 2. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 26/2560 เรื่อง แก้ไขรายช่ือ
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ส่ัง ณ วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2560  
 3. จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 27/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) ส่ัง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 

วาระที่ 5.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากคณบดี 
 

ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร จากคณบดี จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารท่ี 31 
ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากคณบดี จ านวน 
1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโนธิน  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากคณบดี  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
             
            
             
             
            
            
            
            
             
             
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 

วาระที่ 5.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และบทสรุปผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
ความเป็นมา 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากส านักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
ในก ากับของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 81 แห่ง  
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลรายงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาเพื่อรับทราบ 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.17 อยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณา 
จากการจัดอันดับผลคะแนนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอันดับท่ี 1  
จากจ านวน 81 มหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 

วาระที่ 5.5 (ร่าง) ก าหนดการประชุมทบทวนงานนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการฯและโครงการประชุมทบทวนงานนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) ระหว่างวันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง 
เพื่ อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภ ามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  
16 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
             
             
            
            
            
            
             
             
            
            
            
            
             
             
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

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

10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
12/2560 วันอาทิตยท่ี์  24  ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/๒๕60 ในวันอาทิตย์ท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60  
เวลา ๑0.3๐ น. ณ ระยองรีสอร์ท  จังหวัดระยอง 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             


