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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้ งท่ี  4/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน  พ.ศ.2561  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
4.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกองนโยบายและแผนได้จัดท า 
ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในการประชุม ครั้งท่ี 2/2561 วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้ปรับแก้ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 3. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ วันจันทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565)  
 
การด าเนินการ 
 กองนโยบายและแผนได้น าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
             
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
4.2 แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ความเป็นมา 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบข้อมูลรายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 
ท่ีเปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และผ่านการรับรองปริญญา  
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 2. มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี หาแนวทาง 
การด าเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ง ท่ี 4/2561 ได้มีมติ เห็นชอบ  
แนวทางการด าเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
 
การด าเนินการ  
 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. หารือคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบถึงแนวทางการด าเนินงาน 
 2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการน าระบบ
การรับรองหลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 
 3. น าผลการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แจ้งสภาเทคนิคการแพทย์ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบ 
 4. ก ากับดูแลการด าเนินงานตลอดจนผลักดันให้หลักสูตรผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการปฏิบัติของสภาเทคนิคการแพทย์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.) เพื่อการเผยแพร่
คุณภาพของหลักสูตรสู่ประชาชน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
4.3 การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย 
 
ความเป็นมา 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนสาธิตให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 
เมื ่อวันที ่ 14 กุมภาพ ันธ ์ 2561 และให้รายงานแผนการด าเน ินงานปรับปร ุงโครงสร ้างมายังส าน ักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใน 90 วัน ความละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที่ ศธ 0503 (3) /3408 เรื ่อง แจ้งผลทบทวนมติการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 4 เมษายน 2561 นั้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเน ินการจัดท าค าชี้แจงตามหนังสือดังกล่าว  
และได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งท่ี 5/2561 
ในวันพฤหัสบดีที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติเห ็นชอบ และให้น าเรื ่องดังกล่าวเข้าที ่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นชอบ 
ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารการยืนยันการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในที่ม ีฐานะเทียบเท่าคณะ และเอกสาร
ประกอบการช้ีแจงอื่นๆ ตามรายการท่ีแนบมา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารการยืนยันการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงาน
ภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 2. ข้อมูลประกอบการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย 
 3. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
 4.  กฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2548 
 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2549 
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559  
 9. (ร่าง) หนังสือช้ีแจงกรณียืนยันการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 10. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0503 (3) / 3408 เรื่อง แจ้งผลทบทวนมติ
การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ลงวั นท่ี  
4 เมษายน 2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) หนังสือช้ีแจงกรณียืนยันการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลอืกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 

 
ความเป็นมา 
 1. ท่ีประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม  
ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ก าหนดให้กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น 
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผู้แทนสถาบันละหนึ่งคน และให้ผู้แทนซึ่งได้รับคัดเลือกประชุม
กันเอง และคัดเลือกให้เหลือสองคน และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไข  
การได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 22 ก าหนด 
ให้สถาบันอุดมศึกษาเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละหนึ่งคน ตามหลักเกณฑ์  
ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ท้ังนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันละหนึ่งคนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. แทนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
 
การด าเนินการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาวางหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง 
กับพระราชบัญญั ติ  และประกาศ ก .พ .อ . โดยให้ค านึ งถึงการมี ส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอให้ส่งรายช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมท้ังส่งหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามายังฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. เสนอช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์จรัญ ประจันบาล ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2550, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556 และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ. 2556  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)  
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน  
1 ราย คือ 

 อาจารย์จรัญ  ประจันบาล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 

 ต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  
1 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมั ติให้ปริญญา 
แก่นักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 886 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
5/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 886  คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ครั้งท่ี 1 - 4 รวมจ านวน 886 คน 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดี  ฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 
(ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอ 
ท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีฯ ครั้งท่ี 12/๒๕60 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง  
ก่อนน ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
(ครั้ง ท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม  แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรอง การแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
              
              
               



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว           
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 
23 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข 
ก่อนน ากลับมาน าเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ ปรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนน าเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 
3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
              
              
               



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 27 
มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการฯ แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                                                                                                                                                                                         
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


