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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตำมท่ีได้มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งท่ี 4/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  20  เมษำยน พ.ศ.2560 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำในครำวประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 
20 เมษำยน พ.ศ.2560 มีมติอนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักต่ำงๆ ดังนี้ 
  1. อำจำรย์ ดร.ปวิช  ผลงำม   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
  2. อำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์  บัวทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ขอเปล่ียนแปลงรำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
เพื่ อให้ สอดคล้องกับบริบทกำรบริหำรงำนในปัจจุบัน  โดยเสนอให้ สภำมหำวิทยำลัยจัดท ำค ำ ส่ัง 
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แก้ไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 (14) และมำตรำ 41 วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 
 
การด าเนินงาน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 10/2560 เรื่อง แต่งต้ังผู้
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ส่ัง ณ วันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ.2560 
 2. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 11/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ส่ัง ณ วันท่ี 4 พฤษภำคม พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
          



ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
4.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 
ความเป็นมา 
 สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สทศ.) ได้จัดกำรทดสอบระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
 
การด าเนินการ 
 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เข้ำร่วมกำรทดสอบระดับชำติ  
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปี 2559 ดังกล่ำว และได้รำยงำนผลกำรทดสอบของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำปีท่ี 6 ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และระดับ
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำแนกตำมรำยวิชำ จ ำนวน 5 วิชำ เปรียบเทียบกับโรงเรียนระดับจังหวัด โรงเรียนระดับ
สังกัดอุดมศึกษำ (สกอ.) และโรงเรียนระดับประเทศ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
            
            
             
            
            
             
            
            
            
            
             
            
            
             



ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
4.3 รายงานแผนยุทธศาสตร์ “Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

 
ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดนโยบำยและควำมก้ำวหน้ำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรปรับยุทธศำสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ให้สอดคล้องกับโอกำสและ 
ควำมท้ำทำยของอุดมศึกษำท่ีจะต้องเร่งปฏิรูปอุดมศึกษำท้ังในระยะส้ันและระยะยำว โดยค ำนึงถึงศักยภำพ
ควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำหลักสูตรท่ีทันสมัย
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรท้ังภำครัฐและภำคเอกชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรผลิตบัณฑิต และกำรบูรณำกำร
องค์ควำมรู้ สร้ำงสรรค์ผลงำนและนวัตกรรม และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 
การด าเนินงาน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้ด ำเนินกำรปรับยุทธศำสตร์ (Reprofiling)  
ของมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศและได้จัดท ำรูปเล่มยุทธศำสตร์ “Reprofiling 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” เพื่อน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 5/2560 
วันพุธที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2560 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
            
            
             
            
            
             
            
            
             
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
วาระที่ 5.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ความเป็นมา 
 1. สภำมหำวิทยำลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ของมหำวิทยำลัย ตำมข้อก ำหนดในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่ำด้วย  
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของมหำวิทยำลัย ในมำตรำ 49 และมำตรำ 50  
และตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยองค์ประกอบ จ ำนวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ตลอดจนวิธีกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ  
โดยคณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดกำรศึกษำและกำรวิจัย 
 2. กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยดังกล่ำว ด ำเนินกำร 
เป็นรอบปีงบประมำณ และรำยงำนผลกำรติดตำมฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผล 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ต่อสภำมหำวิทยำลัย
ในครำวประชุมวิสำมัญ ครั้งท่ี 2/2559 วันเสำร์ท่ี 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 
  
การด าเนินการ  
 กำรด ำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ถือเป็นกำรด ำเนินงำนปีแรกของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยท่ี 4/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ส่ัง ณ วัน ท่ี  16 มีนำคม พ.ศ.2560  
โดยคณะกรรมกำรฯได้จัดประชุมเพื่อด ำเนินงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและได้จัดท ำเอกสำรแนวทำง  
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และน ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พิจารณา 

กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
วาระที่ 5.2 ขออนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบเสนอข้อมูล และก าหนดระยะเวลา 
ในการด าเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 1. สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 16 มีนำคม 2560 เห็นชอบ
ให้มีกำรแต่งต้ัง “คณะกรรมกำรพิจำรณำกล่ันกรองกำรต่อรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560” โดยมี ศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ เป็นประธำน
กรรมกำรฯ 
 2. มอบให้มหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรฯ ตำมข้อ 1 ด ำเนินกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรต่อเวลำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ส ำหรับผู้เสนอขอต่อเวลำรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น ในข้อท่ี 6 “ข้ำรำชกำรผู้ใดประสงค์
จะขอต่อเวลำรำชกำร ให้ยื่นค ำขอตำมวิธีกำร แบบและภำยในระยะเวลำท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำ
ก ำหนด” ในกำรนี้มหำวิทยำลัยได้จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งท่ี 
5/2560 วันท่ี 17 พฤษภำคม 2560 ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 2. แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน  
ในสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีกำร แบบเสนอข้อมูล และก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
ต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
วาระที่ 5.3 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบบัที่ ..........) พ.ศ. ............ 

 
ความเป็นมา 
 1. สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 17 กรกฎำคม 2557 มีมติ
ให้จัดต้ังวิทยำลัยกำรดนตรีเป็นส่วนงำนภำยในท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ และได้มีกำรจัดต้ังส่วนงำน
ภำยในตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง กำรจัดต้ังส่วนงำนภำยในท่ีมีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2557 ประกำศ ณ วันท่ี 21 กรกฎำคม 2557 
 2. วิทยำลัยกำรดนตรี ได้เปล่ียนแปลงรำยกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับสำขำวิชำ และสีครุยปริญญำ 
ดังนี้ 
  2.1 เปล่ียนแปลงหลักสูตรในระดับต่ำงๆ จำกเดิมสังกัดในสำขำวิชำศิลปศำสตร์    
เป็นสำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ แทน 
  2.2 เปล่ียนสีประจ ำสำขำวิชำจำกเดิมท่ี สังกัดในสำขำวิชำศิ ลปศำสตร์ใช้ สีแสด  
เป็นใช้สีเขียวเข้มแทน 
 3. กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวในข้อ 2 จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) พระรำชกฤษฎีกำ  
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำ
ต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..........) พ.ศ. ............ ขึ้น เพื่อเพิ่มเติมสำระ
ท่ีปรับเปล่ียนดังกล่ำว แล้วด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรเสนอร่ำงพระรำชกฤษฎีกำฯ ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 1. ฝ่ำยวิชำกำร มบส. ได้ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อ
ส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ฉบับท่ี ..........) พ.ศ. ............  ขึ้น และส่งมอบให้นิติกรของมหำวิทยำลัย
ตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมด้ำนส ำนวนภำษำแล้ว 
 2. สำระส ำคัญของกำรเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

  2.1 สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ มีปริญญำสำมช้ัน คือ 

   (ก ) เอก  เรียกว่ำ “ ดุริยำงคศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “ดศ.ด”  
และ “ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกว่ำ “ดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.ม”  
   (ค) ตรี เรียกว่ำ “ดุริยำงคศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ดศ.บ” 

  2.2 สีประจ ำสำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ สีเขียวเข้ม 

 โดยมีรำยละเอียดดังแนบในวำระกำรประชุม 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ       
ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
(ฉบับท่ี ..........) พ.ศ. ............ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 

 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา  
 1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่ำด้วยนิยำมของ “อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบัน     
อุดมศึกษำท่ีมีหน้ำท่ีหลักทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มเวลำตำมภำระงำน             
ท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ ต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลำท่ีจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำท่ีเปิดสอน         
ไม่น้อยกว่ำ 5 คน” 
 2. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ตำมสำระส ำคัญของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย” และ (7) “พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน   
ท่ีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด” 
 3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และวิทยำลัยกำรดนตรี เสนอขอควำมเห็นชอบ
กำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังนี้ 
  1) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย ฉบับปี    
พ.ศ. 2556  
  2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอกำรขอเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรของสำขำวิชำต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวัน
อังคำรท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปล่ียนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 วันพุธท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์ 
แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556 

คณะวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 

- มีกำรรับอำจำรย์เข้ำใหม่ ซึ่งมีคุณวุฒิ 
ตรงกับท่ีสำขำวิชำก ำหนด 

อ.ชำรินันท์ แจงกลำง 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำดนตรีศึกษำ  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

คณะครุศำสตร์ อ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์* ลำศึกษำต่อบำงเวลำ 
 

 

อ.วรินธร สีเสียดงำม* 

หมายเหตุ  *  หมำยถึง อำจำรย์ท่ีเป็นท้ังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 
วาระที่ 5.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา  
 1. อำจำรย์ จ ำนวน 4 รำย ได้จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่ง         
ทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำต่ำงๆ ดังนี้ 
 1)  อำจำรย์ถำวร วัฒนบุญญำ สำขำวิชำดนตรี 
 2)  อำจำรย์ฌำน  ปัทมะ พลยง สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
 3)  อำจำรย์ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล สำขำวิชำเคมีวิเครำะห ์
 4)  อำจำรย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส สำขำวิชำเทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ 

 2. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ดังกล่ำวในข้อท่ี 1 คณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2554 และด ำเนินงำนภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ.            
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี  6) พ .ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ .ศ.2556  
และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภำมหำวิทยำลัยอำศัยอ ำนำจตำมสำระใน พ.ร.บ. มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (9) ระบุให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งต้ังและถอดถอน...
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ภำยใต้ประกำศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์          
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9)    
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ .ศ.2556 ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่ อพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบ 

 2. มหำวิทยำลัยน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ 
สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันพุธท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจำรณำ
แต่งต้ัง จ ำนวน 4 รำย ดังนี้ 
 1)  อำจำรย์ถำวร วัฒนบุญญำ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์

(สำขำวิชำดนตรี) 
 ต้ังแต่วันท่ี 4 สิงหำคม 2559  
 2)  อำจำรย์ฌำน  ปัทมะ พลยง เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) 
 ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2559  



 3)  อำจำรย์ธีรดิตถ ์ โพธิตันติมงคล เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
(สำขำวิชำเคมีวิเครำะห์) 

 ต้ังแต่วันท่ี 9 ธันวำคม 2559  
 4)  อำจำรย์ ดร.ธัชกร สุวรรณจรัส เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(สำขำวิชำเทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ) 
 ต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวำคม 2559  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหำวิทยำลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
จ ำนวน 4 รำย ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 5/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2560 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกรำคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกร์ท่ี        24  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มีนำคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  เมษำยน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพุธท่ี          17  พฤษภำคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มิถุนำยน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กรกฎำคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  17  สิงหำคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  กันยำยน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลำคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกำยน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวำคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 6/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนำยน  
พ.ศ.๒๕60 เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             
 


