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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 11/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 
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4.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3641/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗  
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนโดยหน่วยงานท่ีมีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในวันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  
ในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ตามแบบการเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
1 ราย คือ นางสาวอรุณี  คู่วิมล 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จ านวนไม่เกิน 3 รายช่ือ ดังนี้ 
   1) นางสาวอรุณี  คู่วิมล 
 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
เป็นผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 

 
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ.2547 
 2. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบฯ 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงินของเงินรายได้ พ.ศ.2547 ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  
และเป็นปัจจุบันจึงได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) ยกร่างข้อบังคับฯว่าด้วย  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และร่างระเบียบฯว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการเงิน
ของเงินรายได้ พ.ศ. ....  
 3. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (กลุ่มย่อย) ได้ยกร่างข้อบังคับฯและระเบียบฯ
ดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว โดยแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1-3/2560 ดังต่อไปนี้ 
  2.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  2.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
และการเงินของเงินรายได้ พ.ศ. .... 
 4. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  23/2561  
ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.3 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 2 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง ในสาขาวิชาเคมี และ (2) อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์  
ในสาขาวิชาชีววิทยา 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
ให้ด 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ 
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน
...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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  ภายหลังจาก 
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาเคมี) 
ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

 2)  อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาชีววิทยา) 
ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
ดังกล่าวข้างต้น 



 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ท้ายนี ้
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

109 412 521 140 
(26.87 %) 

19 
(3.64 %) 

159 
(30.51 %) 

  

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิ จัยในสาขาวิชาดังกล่าว  
ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 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 “อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 

 3. คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

  2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 
  4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ นางสมหมาย มหาบรรพต * เกษียณอายุราชการ นางสาวฉัฐจุฑา นกจันทร์* 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ นายพนัส  จันทร์ศรีทอง 
 
 

น.ส.พัชรา  เดชโฮม 

ลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ปรับแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- 
 
 

น.ส.พัชรา  เดชโฮม* 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

น.ส.พรเพ็ญ  ต้ังเตรียมจิตมั่น* เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

น.ส.สุธิดา แม้นมินทร์* 

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

น.ส.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่  * ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอื่น 

นายศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/๒๕61 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี   4 ตุลาคม 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ก่อนน ากลับมาเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  โดยน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้
มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 

 
5.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารจากคณบดี ได้หมดวาระการเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ ท่ี  
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี ซึ่งผลปรากฎว่า
บุคคลท่ีได้รับเลือกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  20  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


