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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/๒๕60  
เมื่อวันศุกร์ที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
4.1 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี เพ่ือทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 
การด าเนินงาน 
 ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยได้ สรุ ปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2560 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
4.2 รายงานผลการจัดตั้งกองทุนสุริยะ 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการจัดตั้งกองทุนสุริยะ ตั้งแต่ปี  
พ.ศ.2535  โดยรองศาสตราจารย์ฉลอง  ภิรมย์รัตน์  อธิการบดีวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มจากการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นกองทุน เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ขาดแคลนทางด้านการเงิน และไม่อาจหาแหล่งเงินจากท่ีอ่ืนได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
 2. กองทุนสุริยะได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าข้อก าหนดว่าด้วย “กองทุนสุริยะ” พ.ศ.2559 โดยให้กองทุนสุริยะ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ประสบความ
เดือดร้อนทางด้านการเงินในลักษณะให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
 3. ปัจจุบันกองทุนสุริยะมียอดเงินตามบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสี่ แยกบ้านแขก  
ชื่อบัญชีกองทุนสุริยะ จ านวน 1,243,314.96 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบสี่บาท
เก้าสิบหกสตางค์) ตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน ารายงานผลการจัดตั้งกองทุนสุริยะและผลการด าเนินงานกองทุนสุริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา แจ้งให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ
เพ่ือการด าเนินงานของกองทุนฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 
มีนาคม 2560  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
4.3 ข้อมูลแผนรับนิสิต และการด าเนินการรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1.1  การรับตรงที่มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกเอง โดยมีการมอบทุนการศึกษา
จ านวน 126 ทุน ดังนี้ 
 

ประเภทการรับ จ านวนทุน เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 
1) สอบคัดเลือกตามปกติ 73 - ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” ส าหรับผู้สอบได้

ล าดับที่ 1 ของทุกสาขาวิชา 
2) สอบคัดเลือกและพิจารณาจาก

คะแนน GAT/PAT 
13 - ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”ส าหรับสาขาวิชา

เป็นเลิศ 13 สาขาวิชา 
                                     3) สอบ

คัดเลือกและพิจารณาจาก GPA 
30 - ให้ทุน “ทุนเรียนดีศรีสมเด็จ” เป็นทุน “ยกเว้น

ค่าเล่าเรียนทั้งหมด” 
4) สอบคัดเลือกจากผู้มีความสามารถ

พิเศษ 
10 - ให้ทุน “ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด” 

 
  1.2 การรับจากระบบ Admission 
 
การด าเนินการ 

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ ในระหว่างด าเนินการประเภทรับตรงไปแล้ว 2 ครั้ง มีผล          
การด าเนินการจ าแนกตามหลักสูตรและแผนรับตาม มคอ.2 ด้วยวิธีการต่างๆ ตามข้อ 1.1 มีรายละเอียด    
ในตารางแสดงข้อมูลแนบท้ายวาระ ส าหรับการรับจากระบบ Admission ยังไม่ได้รับผลในขณะนี้ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
วาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
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. สาขาวิชาเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร          
ในหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 
  2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2554 
  7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2554   
  8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                 
2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด          
ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

โดยสภาวิชาการให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาสังคมศึกษา(5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ.2555 

ครุศาสตร์ อ.ลักษณา เกยุราพันธ*์ 
อ.จีรภรณ์      กิจเจริญ* 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

อ.ตุลย์ จิรโชคโสภณ* 
อ.ฐิติกร สังข์แก้ว* 

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

วิทยาการจัดการ  เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรและกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดให้
หลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาต้องมีอาจารย์ประจ า
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร และมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาจึงมี
ความประสงค์ปรับแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนก
ตามกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 

กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ 
อ.พัชนี แสนไชย  

 
 

1.ย้ายอ.พัชนี แสนไชย ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 
2.ย้ายอ.ชาลี  มหาบรรพต มาเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรกลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ เนื่องจาก
มีคุณวุฒิด้านโสตทัศนศึกษา 

อาจารย์ชาลี มหาบรรพต 
 

    



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

กลุ่มวิชาผู้ประกาศและการแสดง 
อ.ไซนิล สมบูรณ์ 

 
1.ย้ายอ.ไซนิล สมบูรณ์ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมีคุณวุฒิ
ด้านสารสนเทศศาสตร์  
2.ปรับเพิ่มอาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรกลุ่ มวิชาผู้ประกาศและ 
การแสดง เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ประจ ากลุ่มครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท ์
 

กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุกระจายเสียง 
อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา 1.ย้ายอ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา ไปเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรกลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน  
2.ย้ายอ.พัชนี แสนไชย มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุกระจายเสียงเนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน  

อ.พัชนี แสนไชย 

กลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 
อ.ดร.ไพฑูรย ์มากสุข 

 
1.อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เกษียณอายุราชการ  
2.ปรับย้ายอ.ไซนลิ สมบูรณ์ มาเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรกลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสารสนเทศศาสตร ์

อ.ไซนิล สมบูรณ์ 

อ.บุญส่ง นาคภู่ 1.อ.บุญส่ง นาคภู่ ได้ลาออกจากราชการ 
2.ย้ายอ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา มาเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรกลุ่มวิชาภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เนื่องจากมี
คุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 

อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

กลุ่มวิชาข่าวและวารสารศาสตร์ 
อ.ชาลี มหาบรรพต ย้ายอ.ชาลี มหาบรรพต ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

กลุ่มวิชาสร้างสรรค์งานวิทยุโทรทัศน์ เนื่องจากมีคุณวุฒิ
ด้านโสตทัศนศึกษา 

- 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ครุศาสตร์ ผศ.ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
 

อ.กฤษฎา  สังขมงคล* 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) 
 ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ครุศาสตร์ ผศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
 

อ.ฤดี กมลสวัสดิ์ 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา(5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ครุศาสตร์  ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน อ.สมศักดิ ์เบ็ญจวงศ์ 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ.2554 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผศ.ดร.วรวุฒิ น าสวุิมลกุล* เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.วันทนี สว่างอารมณ*์ 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ฉบับปี พ.ศ.2554 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อ.ศุภโชค อิสริยปาลกุล ปรับลด เนื่องจากลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
ปรับลดจากเดิม 6 คน เหลือ 5 คน 

- 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล* ปรับลด เนื่องจากลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
ปรับลดจากเดิม 7 คน เหลือ 6 คน 

- 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
วาระท่ี 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน             
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/๒๕59 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560    
โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่ นกรองการแก้ ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)  
โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัย  
อีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 คณ ะครุศ าสต ร์  ได้ ด า เนิ น ก าร พั ฒ น า/ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต รค รุ ศ าสต รบั ณ ฑิ ต           
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ วไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม      
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ส าหรับในส่วนของการปรับปรุงแก้ไข เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้น มรีายละเอียด
น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1.  การพิจารณาตามสาระใน มคอ.1 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประบุการบูรณาการ
ของความรู้วิทยาศาสตร์ จ าแนกเป็น 2 ด้าน คือ 

 1)  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1) คณิตศาสตร์) (2) ฟิสิกส์ 
(3) เคมี (4) ชีววิทยา 

 2)  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วย (1) วิทยาศาสตร์โลก (2) วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (3) ดาราศาสตร์ (4) ไฟฟ้าและพลังงาน 

 2.  การพิจารณาตามสาระใน ISCED 2011 (International Standard Classification 
of Education 2011) แล ะ  ISCED - F 2013 ( ISCED Fields of Education and Training 2013) 
ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน ามาใช้อ้างอิงได้ ดังนี้ 
  1)  ISCED 2011 พบว่ามีการระบุไว้ใน ISCED fields of Education ว่า Education 
science : Curriculum development in non - vocational and vocational subjects. 



  2)  ISCED - F 2013 พบว่ามีการระบุไว้ใน Broad field : 01 Education, Narrow 
field : 011 Education, Detialed field : 0114 Teacher training with subject specialization 
 จากข้อมูลข้างต้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว พบว่ามี
ความสอดคล้องกับสาระส าคัญดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ความสอดคล้องของ

คุณสมบัติกับเกณฑ์ต่างๆ 
1 นายสุธน เสถียรยานนท์ 

3-1015-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์ 

(ด้านเคมี) 
กศ.ม. (เคมี) 
 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 
 

กศ.บ. เคมี 

มคอ.1 ความรู้ 
ด้านที่ 1 
 

2 นางกนกกาญจน์  กาญจนรัตน์ 
3-7799-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
 

ป.วค. 
 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

1. มคอ.1 ความรู้ 
ด้านที่ 2 
2. ISCED - F 2013 

3 นายสิรภพ  เทพพิทักษ์ 
3-8417-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

มคอ.1 ความรู้ 
ด้านที่ 2 

4 นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
3-3201-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
 

ค.ม. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
 

ค.บ. (ฟิสิกส์) 

ISCED 2011 

5 นางฐิติวรดา  พลเยี่ยม 
3-4501-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ กศ.ม. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

ISCED 2011 

  
 จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  3/2560 วันที่ 16 มีนาคม       
พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
วาระท่ี 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง         
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1)  อาจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2)  อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ สาขาวิชาเคม ี
 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 านาจแต่งตั้ งและถอดถอน...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 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 าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  
 2)  อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเคมี) 
ตั้งแตว่ันที่ 8 กันยายน 2559 

 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
วาระท่ี 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2560 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
  1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอขอ    
ต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากร
การสอนและศักยภาพของสาขาวิชา 
  1.2 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและ
ศักยภาพของสาขาวิชา 
 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ข้อ 5 ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1)  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อน
ยื่นค าขอต่อเวลาราชการก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้น           
ได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เกษียณอายุ
ราชการ 
 ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในการพิจารณาต่อเวลาราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังต่อไปนี้      
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน    
และกรรมการอ่ืน ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 
การด าเนินการ 

 1. มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการทั้ง 2 ราย ที่คณะเสนอขอต่อ
เวลาราชการ ตามสาระของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ



ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในส่วนของวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่ง  
ทางวิชาการแล้วพบว่า 
  1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล มีวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามข้อ 5 (1) วรรคหนึ่ง 
  1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย มีวุฒิทางการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ 5 (1) วรรคสอง 
 2. มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือกรุณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการ   
เพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. 2560” ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 แต่งตั้ง “คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน       
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2560”  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 
 

 
วาระท่ี 5.5 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการด ารงต าแหน่งฯ คราวละ 2 ปี 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 มาตรา 20 วรรคสอง 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ออกค าสั่งที่ 89/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วน
ที่มาจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า และในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบ 
ในการด าเนินการสรรหา ดังนี้ 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า  
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  
 พร้อมทั้งได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว  เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
 
การด าเนินการ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า 
ของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยการดนตรี ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจ าคณะ/บัณฑิต
วิทยาลัย/วิทยาลัยการดนตรีเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ าของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย/ 
วิทยาลัยการดนตรี ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า 

 
ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 

คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ 

วิทยาลัยการดนตรี อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหาม ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ด าเนินการ 
โดยคณาจารย์ประจ าของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยการดนตรี เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ    
จากบุคคลภายนอกไปยังคณบดีต้นสังกัด จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัย   
การดนตรี พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่ง
มายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ          
และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือคัดสรรและแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดสรร 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ประวัติและผลงาน 
คณะครุศาสตร์ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 

สินลารัตน์ 
กาญจนวาสี 
สังข์ศร ี

 
 
 
 

ปรากฏในเอกสาร 
ที่แนบวาระนอกเล่ม 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 

มโนมัยวิบูลย์ 
วงษ์วิทิต 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ 

ทีฆทรัพย์ 
ภัทรธรรม       

คณะวิทยาการจัดการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์   
2. อาจารย์ ดร.ปิยะ                  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ    

เอ่ียมนิรันดร์ 
ถิรพันธุ์เมธี 
เลาหวณิช 

 



ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ประวัติและผลงาน 
วิทยาลัยการดนตรี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ   

ปิฎกรัชต์ 
ตระกูลฮุ้น 
จรัณยานนท์ 

 
ปรากฏในเอกสาร 

ที่แนบวาระนอกเล่ม 
 บัณฑิตวิทยาลัย 1. อาจารย์ ดร.นราวัลย์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ 
สุรังค์สุริยกุล 
มาอุ่น 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ   
2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เพื่อโปรดทราบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจ า ประกอบด้วย 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
5) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ 
6) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหาม ี

  
 ส่วนที่ 2 รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ     
จากบุคคลภายนอก เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้ได้หน่วยงานละ 1 ชื่อ ประกอบด้วย 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล 

คณะครุศาสตร์ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 

สินลารัตน์ 
กาญจนวาสี 
สังข์ศรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 

มโนมัยวิบูลย์ 
วงษ์วิทิต 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ 

ทีฆทรัพย์ 
ภัทรธรรม       

คณะวิทยาการจัดการ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์   
2. อาจารย์ ดร.ปิยะ                  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ    

เอ่ียมนิรันดร์ 
ถิรพันธุ์เมธี 
เลาหวณิช 

วิทยาลัยการดนตรี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ   

ปิฎกรัชต์ 
ตระกูลฮุ้น 
จรัณยานนท์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 1. อาจารย์ ดร.นราวัลย์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ 

สุรังค์สุริยกุล 
มาอุ่น 



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบในส่วนที่ 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนที่ 2 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 

 
วาระท่ี 5.6 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 1. ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2557 นั้น คณะกรรมการฯจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ 
ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 
 3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5.1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้ก าหนดวิธีการ 
สรรหาคณะกรรมการติดตามฯ และมีมติ เห็นชอบ แบบเสนอชื่ อผู้ มีสิทธิได้ รับการสรรหา  
เป็นคณะกรรมการติดตามฯ และได้ก าหนดให้หน่วยงานเสนอชื่อภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. ณ ส านักงานอธิการบดี ชั้น 6 หรือ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่  2 เมื่อ วันอังคารที่  21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5.1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และด าเนินการเลือกรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
จากหน่วยงานต่างๆที่เสนอมา จ านวน 8 รายชื่อ ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคล 
ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตามฯ รวมเป็นจ านวน 10 รายชื่อ โดยเรียงล าดับ 
ตามตัวอักษร ดังนี้ 
 
 1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ (นิลวาศ) 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร   ฉัตรศุภกุล  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์    สะเพียรชัย 
 6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิทักษ์   อาจคุ้มวงศ์ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ   รตะนานุกูล 
 8. ดร.พลสัณห์     โพธิ์ศรีทอง 
 9. ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร 
 
 
 



การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาฯได้คัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ติดตามฯ จ านวน 10 รายชื่อ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบ
ให้เหลือ จ านวน 5 รายชื่อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 พร้อมแนบข้อมูลประวัติและผลงาน
ของผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสี่คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

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

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

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.๒๕60 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             
 


