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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  8/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  17  สิงหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
            
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 

วาระที่ 5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  
ระดับหลักสูตรและคณะ 

 
ความเป็นมา 
 1. สาระส าคัญของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
กล่าวถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ระบุให้น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร  
และทุกคณะท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และข้อ 5 น าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 
14 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 
  
  
การด าเนินการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ความเป็นมา 
 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย 
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผนได้
ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 1 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมั ติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน 
2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 

วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงาน ท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี
เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 
ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้ น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน
อย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 4. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  4.2 การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕5๘ ได้แก่ 
  1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง  ฉบับปี  
พ.ศ. 2559 
  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 



  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
7 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว  
และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะครุศาสตร์ ผศ.วรรณภร ศิริพละ* 
 

อ.กฤษฎา สังขมงคล* 
 
 
 
 

อ.นันทพร ช่ืนสุพันธรัตน ์

ปรับเพิ่มคุณวุฒ ิ
 

ปรับเปล่ียนจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ปรับเปล่ียนจากการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละ* 
 

อ.กฤษฎา สังขมงคล 
 
 
 
 

อ.นันทพร  ช่ืนสุพันธรัตน์* 

  2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง  
ฉบับปี พ.ศ. 2559 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน* 
 
 
 
 

 

ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

- ปรับเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
มีอยู่เดิม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จากเดิม 6 คน เหลือ 5 คน 

อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์* 
 
 
 
- 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

คณะวิทยาการ
จัดการ 

รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน์* ก ำลังจะเกษียณอำยุรำชกำร อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข* 



ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒน์* 
 

เกษียณอายุราชการ 
 

อ.อังสุมา แก้วคต* 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ท้ัง 4 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 
วาระที่ 5.4 การแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ในสาขาวิชาการศึกษา 
และอาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์วาปี คงอินทร์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ (2) อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติ
ปัญญา ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัย
อ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มี
อ านาจแต่งต้ั งและถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ งทางวิชาการ พ .ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ .อ .  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  (ฉบั บ ท่ี  2 )  พ .ศ .2 550 , (ฉบั บ ท่ี  6 ) พ .ศ .2 554 , (ฉบั บ ท่ี  9 ) พ .ศ .2 55 6  
และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 3 ราย 
ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญจนาฏ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์

วรวัฒนชัย  (สาขาวิชาการศึกษา) 
ต้ังแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 

 2)  อาจารย์วาปี คงอินทร์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2560 
 
 



 3)  อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

                ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 
วาระที่ 5.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน การวิพากษ์หลักสูตร  
ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ในการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕60 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งท่ี 5/๒๕60 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
อีกเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 9 พฤษภาคม ๒๕60 
(ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง ก่อนน ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม สภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 
วาระที่ 5.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร และผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2559 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขก่อน
น าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุม สภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 
วาระที่ 5.7 การพิจารณาสาระส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา การบริหารจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลายฉบับประกอบกันในการปฏิบัติงาน อีกท้ังข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศดังกล่าวมีความล้าสมัย รายละเอียดไม่ครบถ้วนเบ็ดเสร็จในตัวเอง นอกจากนั้น  
หน่วยราชการต้นสังกัดได้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ขึ้นเพิ่มเติม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงส่งผลให้มี 
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และประกาศต่างๆ ให้เหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับ  
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
 2. ส าหรับการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ได้ด าเนินการมาตามล าดับ ได้แก่ 
 2.1 การยกร่างข้อบังคับฯ ระดับคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง  
คือ การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งท่ี 
4/2560 วันท่ี 24 มีนาคม 2560 
 2.2 การยกร่างข้อบั งคับฯ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งจัดขึ้น เป็นการเฉพาะกิจ 2 ครั้ ง  
คือ การประชุมแก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 5 - 6 
กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 17 - 18 มีนาคม 2560 
 2.3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ 
ในภาพรวม สรุปได้ว่า “เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... เป็นกฎหมายทางวิชาการ ควรผ่านการพิจารณาในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบั ติ 
จากสภาวิชาการก่อน แล้วจึงปรับแก้ไขตามท่ีสภาวิชาการให้ค าแนะน า แล้วน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการด้านกฎหมายฯอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาลีลาและส านวนทางกฎหมายให้เหมาะสม ถูกต้อง  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป” 
 2.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เข้าสู่ท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 และได้มีการปรับแก้ไข จากนั้นน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ  
ด้านกฎหมายฯในการประชุมครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดบางอย่างจ าเป็นต้องหารือสภาวิชาการ จึงเสนอให้เชิญผู้แทนสภาวิชาการเข้าร่วม
การประชุมกรรมการด้านกฎหมายฯเพื่อพิจารณาร่วมกัน ในคราวประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ ครั้งท่ี 
9/2560 วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 และได้ด าเนินการปรับ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว จากนั้นมีการประชุมกรรมการ
ด้านกฎหมายฯเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 วันท่ี 21 สิงหาคม 2560, ครั้งท่ี 



11/2560 วันท่ี  6 กันยายน 2560, ครั้ งท่ี  12/2560 วันท่ี  12 กันยายน 2560 ดังรายละเอียดของ  
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังแนบมาในวาระนี้ 
 
การด าเนินการ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 วันท่ี 21 กันยายน 2560  
 ท้ังนี้สาระส าคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ประกอบด้วย 8 หมวด คือ 
 หมวด 1 บทท่ัวไป 
 หมวด 2 การจัดการศึกษา 
 หมวด 3 การรับเข้าศึกษา  
 หมวด 4 การลงทะเบียน 
 หมวด 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 หมวด 6 การเทียบโอนผลการเรียน 
 หมวด 7 การส าเร็จการศึกษา 
 หมวด 8 การพ้นสภาพ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2560 

 
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.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.๒๕60  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             


