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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่   17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 
 

 
วาระที่ 3.1  การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ     
การธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร          
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2559 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยน าเสนอ    
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จากการน าเสนอต่อสภาวิชาการ
ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ครั้ งที่  1 ในคราวประชุมครั้ งที่  6/2559 เมื่อวันที่  16 มิ ถุนายน 2559 จากการน าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และให้น าข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไข แล้วเข้าสู่การพิจารณาจากสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และได้น าเสนอสภาวิชาการ ตามที่  
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ด าเนินการ ซึ่งนับเป็นการเสนอต่อสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราว
ประชุมครั้ ง ที่  11/2559 เมื่ อ วันที่  3  พฤศจิกายน 2559 ซึ่ งที่ ประชุมมีมติ ให้ป รับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 



 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 
 

 
4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  ส านัก  และสถาบัน (แก้ไข) 
 
ความเป็นมา  
 เนื่องด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้ท าค าสั่ง สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (14) และมาตรา 41 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รวมทั้งจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่  1/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน วรรคท้าย  
ซึ่งให้อธิการบดีจัดท าค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังมีรายละเอียดเป็นค าสั่งแนบท้ายวาระดังนี้ 
 
การด าเนินการ 
 1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 10/2559 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 
 2) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่  3746/2559 เรื่ อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข)  สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
(ส านักงานอธิการบดี) 
 3) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่  3842/2559 เรื่ อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559  
(ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา) 
   
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            



            
             

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 4.2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. 
ความเป็นมา  
 1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในส่วนที่ดูแลและ
ก ากับการด าเนินงานของสถาบันขงจื้อ มบส. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย  
ครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส. ในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559 
 2.  ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารือทางวิชาการดังกลา่ว
เรียบร้อยแล้ว (ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ) 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายวิชาการ มบส. ขอน าข้อมูลสาระส าคัญจากการศึกษาดูงานและประชุมหารือ     
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มบส.  เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อรับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             



             
             
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 4.3 การรับรองการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

ส าหรับผู้รับทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน รุ่นท่ี 2 

 
ความเป็นมา  
 1. มบส. โดยการประสานงานของสถาบันขงจื้อได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
ครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท      
สาขาการสอนภาษาจีน ในลักษณะ 2 + 1 (เรียนปริญญาโท 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน   
และเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มบส.) 
 2. การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 72 คน จ าแนก
เป็น 3 รุ่น คือ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2560 จ านวน 25 คน 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 จ านวน 25 คน 
  รุ่นที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562 จ านวน 22 คน 
 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้แก่นักศึกษา
ในโครงการนี้จ าเป็นต้องแจ้งขออนุญาตจากคุรุสภา เพื่อให้รับรองการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังจากส าเร็จการศึกษา    
ซึ่งขณะนี้นักศึกษารุ่นที่ 1 ที่ก าลังเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะครุศาสตร์ 
มบส. ได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว 
 ส าหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 นั้น มบส.ได้แจ้งไปยังคุรุสภาเพื่อขอการรับรองการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ ่งจะจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าวส าหรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดในหนังสือ มบส.ที่ ศธ 
0564.01/5282 ลว. 14 ธันวาคม 2558 
 บัดนี้คุรุสภาได้รับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 2 แล้ว รายละเอียดในหนังสือคุรุสภา    
ที่ ศธ5101.2/2909 ลว. 10 ตุลาคม 2559 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายวิชาการ มบส. ขอน าข้อมูลการรับรองการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มบส.จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา  รุ่นที่ 2 เสนอต่อ      
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 



 
 
 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             
             
            
             
             



             
             
             
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 4.4  การปรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

 
ความเป็นมา  
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้น าเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
ข้างต้น และมีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลก 
 2. มหาวิทยาลัยได้น าเสนอการปรับแผนกลยุทธ์ และการด าเนินการ Reprofiling  
การบริหารจัดการในทุกด้านของ มบส. และได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุง Reprofiling บางประการ อาทิ       
การระบุความโดดเด่นในการผลติใหม้ีความชัดเจน ได้แก่ (1) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) ด้านอุตสาหกรรม 
(3) ด้านดนตรี ภาษา และวัฒนธรรม (4) ด้านผลิตครูและบุคลากรการศึกษา (5) ด้านศาสตร์พื้นฐาน
ส าคัญฯ เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 1. จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารเพื่อปรับ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
  1.1  จัดท า “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” เป็น “เอกสารเฉพาะกิจ” 
มอบให้คณะและสาขาวิชา ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระส าคัญประกอบด้วย 
   (1) การระบุประเด็นความโดดเด่น 
   (2) ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
   (3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 3 แนวทาง คือ 
    แนวทางที่ 1 การหลอมรวมหลักสูตร 
    แนวทางที่ 2 การปรับปรุงตามปกติ 
    แนวทางที่ 3 การรอการปรับปรุงหรือปรับปรุงระยะยาว เนื่องจากหลักสูตร

ยังไม่ครบรอบของการปรับปรุง 
   (4) ทบทวนแนวทางการเปิด - ปิดหลักสูตร 
   (5) ก าหนดประเด็นหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  1.2  การสรุปข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
  1.3  การก าหนดกลุ่มหลักสูตรตาม Reprofiling ของมหาวิทยาลัย 



 
 
 
 2. เนื่องจากมีหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยจ านวนมาก    
จึงจ าเป็นต้องจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 (ซึ่งเป็น           
การประชุมที่ผนวกอยู่ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อการ Retreat ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 
2560) โดยการประชุมดังกล่าวมีหลักสูตรที่เข้ารับการพิจารณาประมาณ 52 หลักสูตร จึงต้องแบ่ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 กุล่ม เพื่อให้พิจารณาได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับเวลา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



             
             
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559 
 
ความเป็นมา 
 1. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างธรรมนูญนิสิตนักศึกษา  และด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขธรรมนูญนิสิต
นักศึกษา พ.ศ.2548  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   19  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  โดยคณะกรรมการฯ 
ได้มีการแก้ไขเนื้อหาและสาระส าคัญจนได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559   
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมวันที่ 17 สิงหาคม 2559   
ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศึกษา  
พ.ศ.2559  โดยมีมติให้แก้ไขและท าตารางเปรียบเทียบ 
 3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ได้มีมติ
ให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  และน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.2559  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2559  วันพฤหสับดีที ่ 15  ธันวาคม 2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1.  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต
นักศึกษา พ.ศ.2559 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 



            
            
            
            
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 
2559  ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยาว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยมอบหมายให้นายวรพงษ์  วรรณศิริ  ด าเนินการ
น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559  
วันพุธที่  7 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณา  (ร่าง) ข้อบังคับฯฉบับดังกล่าวและได้แก้ไขตามที่ 
คณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะ และน าเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมตารางเปรียบเทียบ  
เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกดัมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 5.3 (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. .... 

 

ความเป็นมา 

 1. คณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกัน
จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา
และเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.2559 และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559  
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯฉบับดังกล่าว โดยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมตารางเปรียบเทียบเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 
 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1.  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับ -  

จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการฯด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

(ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ) ของนางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ และ 
(ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของนางศศิภา  สุวรรณวาล 

 
ความเป็นมา 

 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 มีมติรับทราบ การก าหนดต าแหน่ง
ให้สูงข้ึนของนางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์  โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาก าหนดต าแหน่งของ
หัวหน้าส านักงานคณบดีให้เทียบเท่าผู้อ านวยการกอง ส านักงานอธิการบดีก่อนแล้วจึงน ากลับมาเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่  4/2559  
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เรื่อง การก าหนดส่วนราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 3. นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ และนางศศิภา  สุวรรณวาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ได้ขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) เพื่อไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามล าดับ 
 4. คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็น และสมรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ได้พิจารณา และให้คะแนน
ผลการประเมินฯรวมกันเกินร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 5. คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน มีมติในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  เห็นชอบและให้น าเรื่องผลการประเมินฯเพื่อก าหนด
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ของนางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ และมติในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เห็นชอบและให้น าเรื่องผลการประเมินฯเพื่อก าหนด
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนางศศิภา  สุวรรณวาล  
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน และสรรถนะทางบริหาร (ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร) ระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  และผลการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมินต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า) ของนางอัชรี   
ภักดีสุวรรณ์  และนางศศิภา  สุวรรณวาล เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
12/2559 วันพฤหสับดีที ่15 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้
ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และแบบฟอร์ม ป.1 แนบท้าย 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การก าหนดส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง 
 3. การก าหนดระดับเกณฑ์การประเมินด้านความรู้ ความสามารถ แล ะทักษะ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4. ตารางแสดงระดับผลการประเมินข้ันต่ า ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และการก าหนดระดับผลการประเมนิเป็นคะแนนตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 5. ข้ันตอนก าหนดระดับต าแหน่งและประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติการก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึนของ นางอัชรี   ภักดีสุวรรณ์ และนางศศิภา   
สุวรรณวาล 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
             

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 
วาระที่ 5.5  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ความเป็นมา  
 คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่าน    
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้น าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559    
โดยสภาวิชาการมีมติรับทราบ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ
ร่วมกันทบทวนหลักสูตร เพื่อให้มีความโดดเด่น ก่อนน าหลักสูตรดังกล่าวกลับเข้ามาเสนอสภาวิชาการ
อีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมือ่วันที ่3 พฤศจกิายน 2559 ซึง่ทีป่ระชุม
มีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบการปรับแก้ไข 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559        
เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว              
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 
วาระที่ 5.6  การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

 
ความเป็นมา  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร         
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  ครั้งที่  9/๒๕๕9 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2559           
และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  11/2559 เมื่อวันที่           
3 พฤศจิกายน 2559  โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอ      
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตร 5 ปี ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม      
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 

กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 

 
วาระที่ 5.7  การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

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

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมต ิ         
ที่ประชุมสภาวิชาการ 11/2559 เมือ่วันที ่3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 2. สดุแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 

วาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน         
ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชาเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร          
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี) 
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ งที่  12/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่              
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด         
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2559 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบของ

สภาวิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  ( หลั กสูตรปรับปรุ ง    
พ.ศ. 2554) 

โครงการจัด
การศึกษานอก
ที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
(ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี) 

อ.ศาสนีย์ ศรศิลป์* 
อ.ธนเดช สอนสะอาด* 
อ.กัณญาณัฐ เสยีงใหญ่* 

 

เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ผศ.มาลินี ธีรอภิศักดิ์กุล* 
ผศ.พยนต์ เอี่ยมส าอางค์* 
อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์* 

เห็นชอบ 
ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 
12/2559 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา วิชาระบบสารสนเทศ       
เพื่อการจัดการ (หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. 2556) 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา 
 
 

ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี* 

ปรบัเพิ่มเป็นทัง้อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ปรบัเปลี่ยนจากอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา* 
 

 
ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี 

เห็นชอบ 
ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 
12/2559 

 
หมายเหต ุ *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 



ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 

 
วาระที่ 5.9  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา  
 1. อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง         
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์สุวินัย เกิดทับทิม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2)  อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ     
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9)    
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  12/255๙ วันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม พ.ศ.2559  

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 2 ราย ดังนี ้
  1)  อาจารย์สุวินัย เกิดทับทิม เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 2)  อาจารย์วรุณรัตน์ คนซื่อ  เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 
 
 
 



ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
มติสภามหาวิทยาลยั 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2559 

 
 

วาระท่ี 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี ้

 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 

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

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

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่  26 มกราคม  
พ.ศ.๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลยั 

            
            
            
            
            
             


