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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 6/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์อภิญญา หนูมี ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์ บุญชัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นผู้ดูแลนักศึกษา การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการการเรียน  
การสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ การน าเสนอส่ือนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางสาวณปภัช พุ่มไม้ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ การน าเสนอส่ือนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางสาวศิริวรรณ  สีด า นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภททักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ การน าเสนอส่ือนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นางสาวเบ็ญจมาศ โกยทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศ Top score 194/200 คะแนน จากการแข่งขันรายการ “Fusion K-Food 
Challenge 2018” จัดโดยบริษัท ShowBT Thailand ร่วมมือกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท HAPPYCALL 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่ งในวัน ท่ี 17 กรกฎาคม ๒๕61 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาท่ี 1335/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือ ผู้มี สิทธิ เข้ ารับ 
การสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ
สามารถเสนอช่ือได้ภายในวันพฤหัสบดี ท่ี  17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลาไม่ เกิน  16.30 น.  ตามแบบ 
การเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา 
   2) อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
   3) อาจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์ 
   4) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 ราย เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา 
  2) อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 
การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย  
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   



๔ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม  
พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
  ส านักกิจการนิ สิตนักศึกษา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา จากเดิมท่ีเคยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/
นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 9-10 มีนาคม 2560 
จัดการอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้ านกิจการนิสิตนักศึกษา  
ณ โรงแรม บัดด้ี นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า 
ทบทวนกล่ันกรองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2560 รายงาน
ความก้าวหน้าและเข้าร่วมทบทวน/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี โดยมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 2. คุณจักรนิศิต 
พานิชสวัสด์ิ 3. คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวนกล่ันกรอง (ร่าง) กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก่อนส่งงานวินัยและนิติการมหาวิทยาลัย ช่วงท่ี 3 ด าเนินการอภิปรายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... โดยคุณวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2M 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบเพื่อปรับแก้ไขให้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
มีความถูกต้องสมบูรณ์และในการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันพุธท่ี 18 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อน าไปท าประชาพิจารณ์ 
โดยให้นักศึกษาร่วมกันลงช่ือจัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ณ มาแคนน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธท่ี 
30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งท่ีประชุมผู้น านักศึกษาได้ให้ความเห็นชอบตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....  
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพ ระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการท าประชาพิจารณ์แล้วตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังจัดท าตารางเปรียบเทียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นิสิต/นักศึกษา พ.ศ.2558 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา 
พ.ศ. ....  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 21 
มิถุนายน พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 1) เนื่องจากในร่างข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “นิสิต”  
อีกต่อไป และก าหนดให้ใช้ค าว่า “นักศึกษา”  เท่านั้น  ดังนั้นจึงควรตรวจสอบการปรับแก้ไขในข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ค าส่ังของมหาวิทยาลัยท้ังหมด และอาจเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล ดังนี้ “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าส่ังของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใช้บังคับไปก่อนท่ีข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ หากมีค าว่านิสิตในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าส่ังต่างๆ เหล่านั้น ให้หมายความว่า นักศึกษา” 

2) ควรตรวจสอบการเรียงล าดับองค์กรให้เป็นรูปแบบชัดเจนในข้อบังคับท้ังฉบับ ได้แก่ สภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุม และชมรม ตามล าดับเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 



๕ 

 

3) ควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดค านิยามในข้อ 4 ดังนี้  
 - ค าว่า “ชมรม” และ “ชุมนุม” ให้มีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 - ตัดค านิยามของค าท่ีไม่ได้ระบุในเนื้อหาของข้อบังคับออก ได้แก่ค าว่า “รองอธิการบดี” “ผู้ช่วย

อธิการบดี” และ “รองคณบดี” เป็นต้น 
 - เพิ่มเติมค านิยามของค าว่า “หมู่ เรียน”  ให้ชัดเจน  หรือปรับแก้ค านิยามของค าว่า “ผู้แทน

นักศึกษา” เพื่อความชัดเจนของจ านวนผู้แทนนักศึกษาและการเลือกกรรมการนักศึกษาสาขาวิชา   
4) ควรก าหนดหลักการท่ีชัดเจนของข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญ

ของกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10  ท้ัง 4 ประเด็น ได้แก่  
(1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานท า มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี 
โดยเพิ่มเติมค าว่า “จิตอาสา” ในข้อ 7 ของวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และระบุรายละเอียด
ของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ในข้อ 8  

5) ควรทบทวนหลักการเรื่องอาจารย์ท่ีปรึกษา ในข้อ 86 วรรคสองระบุว่า “อาจารย์ท่ีปรึกษาตาม
วรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักกิจการนักศึกษา” และวรรคสามระบุว่า “การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังตามค าแนะน าของประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ...” เพราะอาจ
ท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งในการด าเนินงานและการกล่ันกรองงบประมาณขององค์การนักศึกษาได้ โดยควรก าหนดให้มี
อาจารย์ท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาเท่านั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

6) งานด้านกิจการนักศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงควรมีกลไกของการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาท่ีชัดเจน โดยก าหนดทิศทางของกิจการ
นักศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิต รวมถึงการเปิดกว้างให้นักศึกษามีความคล่องตัวในการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีแรงจูงใจในการท างาน  

7) สภานักศึกษาไม่ควรมีจ านวนคนมากเกินไป เนื่องจากมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลจึงต้องค านึงถึง
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

8) อธิการบดีควรระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการก าหนดคุณลักษณะของนายกองค์การ
นักศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 
ท่ียอมรับของนักศึกษาท้ังหมด  

9) ควรตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา หากมี
การเลือกก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเลือกโดยท่ีมีสโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิตด้วยจะท าให้มีผลผูกพัน 
โดยปริยาย เพราะเป็นการเลือกก่อนข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่หากเลือกโดยท่ีไม่มี
สโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิต เป็นการเลือกโดยใช้ข้อบังคับหรือระเบียบใด หากเลือกโดยใช้ข้อบังคับใหม่นั้น  
ถือว่าการเลือกดังกล่าวเป็นโมฆะทันที  

10) มอบเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว  
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
   

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....  
โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 



๖ 

 

  4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการ 
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
  ถอนวาระ 
 

4.4 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และอาจารย์ จ านวน 1 ราย  
ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล  
ในสาขาวิชาเคม ี
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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 าเนินการแล้ว ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภา
วิชาการรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
  (สาขาวิชาดุริยางคศิลป)์ 

ต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
 2)  อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเคมี) 
ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาดุริยางคศิลป์) และเห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(สาขาวิชาเคมี) 
  

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  สว่างอารมย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ดุริยางคศิลป์ ต้ังแต่วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 



๗ 

 

2) อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ญาณิศา  ตันติปาลกุล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ต้ังแต่
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
   1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสู ตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.2556 
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี 
พ.ศ.2560 
   3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2555 
   4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี  
พ.ศ.2558 
   5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
   6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ.2556 



๘ 

 

  4.2 การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร 
   1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2558 
   2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   15) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
รายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ ท้ัง  
23 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร ดังนี้ 
    1) การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร คือ 
     1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.2556 
     1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
     1.3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2555 
     1.4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับป ีพ.ศ.2558 
     1.5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
     1.6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ.2556    
    2) การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร จ านวน 17 หลักสูตร คือ 
     2.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2558 



๙ 

 

     2.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
    2.3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ.2560 
    2.11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.15) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ.2560 
     2.17) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.2560 
 

  4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ 
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) 
  ถอนวาระ 
 

  4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
  ถอนวาระ 
 

 4.8 การขออนุมัติยกเลิกตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท้ังหมด 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งใน
กรณีท่ีหลักสูตรมีความจ าเป็นในการบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบันอุดมศึกษาท าหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอ
ยกเลิกตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรท่ีไม่มีการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 
Online) 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรต่างๆ  
ท่ีจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งพบว่ามีหลักสูตรจ านวน 11 หลักสูตร  
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอยกเลิกตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรท่ีไม่มีการด าเนินงาน ในระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 



๑๐ 

 

 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 8) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 9) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
 10) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้  

 1) การก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในขั้นตอนการตกลงกัน 
ระหว่างสมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) กับ สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ซึ่งตามกฎกระทรวง สมศ. สามารถด าเนินการได้ในปีการศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลัยต้องจั ดท า
รายละเอียดตัวบ่งช้ีในระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ไว้ก่อน 

2) ควรตรวจสอบความถูกต้องของปีการศึกษาท่ีเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรท่ีมีการขอยกเลิก 
ตัวบ่งช้ี เนื่องจาก สกอ. นับปีท่ีครบรอบของหลักสูตรจากปีท่ีระบุในหน้าปกของหลักสูตร ไม่ใช่ปีเปิดรับนักศึกษา  

3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร โดยเพิ่ม
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ข้อ 11 ในทุกหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามวงรอบของการ
เปิดรับนักศึกษา และปรับเพิ่มรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
โดยเพิ่มค าว่า “รอปิดหลักสูตร” ด้วย 
   

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร 
   

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/2561 
ในวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ป ีศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                         ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


