
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 6/๒๕61 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕61   

เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 



 
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕61   

 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
.......................................................................... 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/๒๕61   2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 14 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
4.5 
 
4.6 
 
4.7 
 
4.8 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนญูนักศึกษา 
พ.ศ. .... 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการรักษา
วินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
การขออนุมัติยกเลิกตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 102 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 
เร่ืองอื่นๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2561 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ี ได้มี การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ครั้ ง ท่ี  5 /๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 
4.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 17 กรกฎาคม ๒๕61 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 1335/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี 9  พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕61 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคล 
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือ ผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ราย ช่ือ ผู้ ท่ี ได้รับ 
การพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งต้ัง
โดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือ
สามารถเสนอช่ือได้ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 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 ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 ราย เรียงตามล าดับ
อักษร ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา 
   2) อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน ๑ คน เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 
4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา จากเดิมท่ีเคยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/
นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 9 -10 มีนาคม 
2560 จัดการอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านกิจการนิสิต
นักศึกษา ณ โรงแรม บัดด้ี นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/
แนะน า ทบทวนกล่ันกรองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2560 
รายงานความก้าวหน้าและเข้าร่วมทบทวน/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี โดยมี 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
2.คุณจักรนิศิต พานิชสวัสด์ิ 3.คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวน
กล่ันกรอง (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนส่งงานวินัยและนิติการมหาวิทยาลัย ช่วงท่ี 3 ด าเนินการอภิปราย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... โดยคุณวรพงษ์ วรรณศิริ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2M 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมและพิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อปรับแก้ไขให้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... มีความถูกต้องสมบูรณ์และในการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันพุธท่ี 18 เมษายน 2561  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างข้อบังคับฯดังกล่าวให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
เพื่อน าไปท าประชาพิจารณ์ต่อไป 
 3. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ด าเนินการท าประชาพิจารณ์ โดยให้นักศึกษาร่วมกันลงช่ือจัดท า
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....  
ณ มาแคนน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วันพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 โดยในท่ีประชุมผู้น านักศึกษาได้ให้ 
ความเห็นชอบตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการท าประชาพิจารณ์แล้วตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ 
สภามหาวิทยาลัย พร้อมท้ังจัดท าตารางเปรียบเทียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.2558 และ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่ าด้วย
ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2561   
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา 
พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จากเดิมที่เคยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ช่วงท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 9-10 มีนาคม 2560 จัดการอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และประกาศด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ณ โรงแรม บัดด้ี นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทร์วิภา  
ดิลกสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวนกล่ันกรองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ช่วงท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2560 รายงานความก้าวหน้าและเข้าร่วมทบทวน/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ท่ีดี โดยมี  
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 2.คุณจักรนิศิต พานิชสวัสด์ิ 3.คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ   
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวนกล่ันกรอง (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนส่งงานวินัยและนิติการ
มหาวิทยาลัย ช่วงท่ี 3 ด าเนินการอภิปรายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวินัย 
และการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยคุณวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2M 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข 
ให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัย  
และการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.4 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์  ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
และอาจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุล ในสาขาวิชาเคม ี
 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) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มี อ านาจแต่งต้ัง 
และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ พิ เศษ  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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 ภายหลัง
จากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 2 ราย 
ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาดุริยางคศิลป)์ 

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

(สาขาวิชาเคมี) 
ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน  
1 ราย และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 27.11 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี้ 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

112 419 531 126 
(23.72 %) 

18 
(3.38 %) 

144 
(27.11 %) 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น  มีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น  
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้ าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด” 

 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
และคณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ 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 
 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 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร  
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
ฉบับปี พ.ศ.2556 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นายสายัณ พุทธลา* 
นายชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธ์* 

 
 
 
 
 

น.ส.อมรรัตน์ ค าบุญ* 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

 

ปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา 

นายอนุวัฒน์ หัสดี* 
น.ส.อังคณา จรรยาอดิศัย* 

 
 
 
 
 

น.ส.อมรรัตน์ ค าบุญ* 

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- 
 
 

นายชลิต วณิชยานันท์* 
นายธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล* 

 
นายณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ* 

ปรับเพิ่มเพื่อเป็นศักยภาพ 
ของสาขาวิชา 

 

ปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา 
 
 

ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ
ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายวรินทร นวลทิม* 
 
 

นายชลิต วณิชยานันท์* 
นายธีรวิทย ์อัศวศิลปกุล* 

 
นายณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ* 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  
ฉบับปี พ.ศ.2555 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะวิทยาการจัดการ น.ส.วิภาวี ช่อไม้ทอง* ลาออกจากราชการ - 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
เอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2558 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

น.ส.ปนิธิตา กุญชร ณ อยุธยา* ส้ินสุดสัญญาจ้าง น.ส.อนุสรา สุขบ าเพิง* 

  5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ.2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

น.ส.อารี ผสานสินธุวงศ์* ลาศึกษาต่อ (เต็มเวลา) นายวุทธิเมทว์ เกื้อกอบ* 

  6. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู ฉบับป ีพ.ศ.2556 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

ครุศาสตร์ น.ส.ชลพร กองค า* 
น.ส.กาญจนา สุทธิเนียม* 

 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

 

นายณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร* 
นางลักษณา เกยุราพันธ์* 

 

  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

ครุศาสตร์ 1014233 ความเป็นครู 
Teacher Professional 

3(3-0-6) 
หลักการ ความส าคัญ และ
พัฒนาการของวิชาชีพครู และ
องค์กรวิชาชีพครู สภาพและ
ภาระงานของครู  บทบาท 
หน้าท่ี  คุณ ลักษณะของครู  

คณะอนุกรรมการประเมินฯ 
พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาชีพครูให้

ครอบคลุมตามมาตรฐานของ
คุรุสภาในรายวิชา 2 รายวิชา 
คือ 1) วิชาความเป็นครู และ  

2) วิชาการบริหารและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1014233 ความเป็นครู                     
Teacher Professional 

3(3-0-6) 
หลักการ ความส าคัญและพัฒนา   
การของวิชาชีพครู และองค์กร
วิชาชีพครู สภาพและภาระงาน
ของครู บทบาท หน้าท่ี คุณลักษณะ
ของครู  มาตรฐานวิชาชีพครู   



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ระเบียบข้าราชการครู 
บทบัญญัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ ค รู  แ ล ะ วิ ช า ชี พ ค รู           
จิ ต วิ ญ ญ าณ  แ ล ะ ทั ก ษ ะ    
ความ เป็ น ครู  ป ฏิ สั มพั น ธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภ าพ ความ เป็ น ค รู      
การจัดการความรู้ เกี่ ยวกับ
วิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และการเป็นผู้น า
ทางวิ ช าก าร  ก าร ส่ง เสริ ม
ความก้าวหน้าและการพัฒนา
วิ ช า ชี พ ค รู เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานวิชาชีพ องค์กรกลาง
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ท างก าร ศึ ก ษ า ต ลอ ดจน    
การพัฒนาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 
 
 

หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์
สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ระเบียบ
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู  บ ท บั ญ ญั ติ  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู จิตวิญญาณและทักษะ
ความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การเสริมสร้าง
ศั ก ย ภ าพ แ ล ะ ส ม ร ร ถ ภ าพ    
ความเป็นครู  การจัดการความรู้
เกี่ ย วกั บ วิช าชีพครู  การ เป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และการ
เป็นผู้น าทางวิชาการ การส่งเสริม
ความก้าวหน้าและการพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพ องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก
สาธารณะและเสียสละให้สังคม 
ตลอดจนการพัฒนาสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 
 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1014432  การบริหารและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
Administration and Quality 
Assurance of Education 

3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
การบริหารก าร ศึกษ าและ    
การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การออกแบบ
ระบบ การวางแผน การน าแผน
สู่การปฏิบัติและการประเมิน
และปรับปรุงแผนการบริหาร
การศึกษาและการประกั น
คุณภาพการศึกษา การน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ
กับบุคลากรทาง การศึกษาและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลัก
ธรรมาภิบาล ตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ ก ารบ ริ ห ารก าร ศึ ก ษ า
กฎระเบี ยบและหลักเกณฑ์  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1014432  การบริหารและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

Administration and Quality 
Assurance of Education 

3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบั ติ
เก่ี ยวกับการจัดการคุณ ภาพ
ก า รศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปฏิ บั ติการเกี่ ยวกั บ    
การออกแบบระบบการวางแผน   
การน าแผน สู่การปฏิ บั ติ  และ     
การประเมินและปรับปรุงแผน   
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา การน าผล   
การประเมินคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ   
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์
การสร้างความร่วมมือกับบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ชุ ม ช น        
เพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
ก ฎ ระ เบี ย บ แ ละห ลั ก เก ณ ฑ์        
การประกันคุณภาพการศึกษา 

  8. 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 1105101 ความเป็นครู 
Teacher Professional 

3 (3-0-6) 
หลักการ ความส าคัญและ
พัฒนาการของวิชาชีพครูและ
องค์กรวิชาชีพครู สภาพและ
ภาระงานของครู  บทบาท
หน้าท่ี  คุณ ลักษณะของครู 
มาตรฐานวิชาชีพครู ระเบียบ
ร า ช ก า ร ค รู  บ ท บั ญ ญั ติ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครู 
และวิชาชีพครู จิตวิญญาณ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ค วาม เป็ น ค รู  
การเสริมสร้างศักยภาพและ
สม รรถภ าพ ความ เป็ น ค รู    
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  
การจัดการความรู้ เกี่ยวกับ
วิ ช า ชี พ ค รู  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
ความก้ าวหน้าและพัฒ นา
วิชาชีพครู สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ  แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

คณะอนุกรรมการประเมินฯ 
พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาชีพครูให้

ครอบคลุมตามมาตรฐานของ
คุรุสภา ในรายวิชา 1 รายวิชา 

คือ วิชาความเป็นครู  
 

1105101 ความเป็นครู 
Teacher Professional 

3 (3-0-6) 
ห ลั ก ก าร  ค ว าม ส า คั ญ แ ล ะ
พัฒนาการของวิชาชีพครูและ
องค์กรวิชาชีพครู  สภาพและ
ภาระงานของครู บทบาทหน้าท่ี 
คุณลักษณะของครู มาตรฐาน
วิชาชีพครู ระเบียบราชการครู 
บทบัญญัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับครู และวิชาชีพครู จิตวิญญาณ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ค ว า ม เป็ น ค รู 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู   
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
ก า ร เป็ น ผู้ น า ท า ง วิ ช า ก า ร 
แสวงหาและเลื อกใช้ ข้ อ มูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การส่งเสริม
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
15) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
16) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

และจรรยาบรรณ หลักธรรมา     
ภิบาล ความซื่ อ สัตย์ สุจริต 
คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบ รรณ ของวิ ช า ชีพ      
ท่ีคุรุสภาก าหนด การปฏิบัติ
ต น เป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ท่ี ดี  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
Principles, importance and 
development of the teaching 
profession and teaching 
profession organization; 
state and duty of teachers; 

role; characteristic of 
teachers; standard of 
teaching profession; 
teachers’ regulation; 

teachers’ provision; laws 
related to teachers and 
the teaching profession; 
spiritual and teachers 

skills; potentiality 
empowerment and 
capacity of teachers; 

being a person of 
learning and academic 

สู่ความเป็นครูมืออาชีพ แนวคิด
และทฤษฎี เกี่ ยวกับ คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบ รรณ    
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของ
วิชาชีพครู  จรรยาบรรณ ของ
วิ ช า ชี พ ท่ี คุ รุ ส ภ า ก า ห น ด        
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
Principles, importance and 
development of the teaching 
profession and teaching 
profession organization; 

state and duty of teachers; 
role; characteristic of 
teachers; standard of 
teaching profession; 
teachers’ regulation; 

teachers’ provision; laws 
related to teachers and the 
teaching profession; spiritual 

and teachers skills;         
the interaction between 
teachers and students 

which promote the 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

leadership; knowledge 
management about the 

teaching profession; 
promoting the advancement 

and professional 
development of teachers 

to be professional 
teachers; concept and 
theories about morals, 
ethics, and conducts,   
the principles of good 
governance; honesties; 
morals and ethics of    

the teaching profession; 
professional code of 

ethics according to the 
Teacher’s Council of 

Thailand; being a good 
role model; being public mind 

development of the 
students’ potential; 

potentiality empowerment 
and capacity of teachers; 
being a person of learning 
and academic leadership; 

search for and select 
data, news or information, 

and knowledge to keep 
up the changes; 

knowledge management 
about the teaching 

profession; promoting      
the advancement and 

professional development 
of teachers to be 

professional teachers; 
concept and theories about 

morals, ethics, and 
conducts, the principles of 

good governance; 
honesties; morals and 
ethics of the teaching 

profession; professional 
code of ethics according to 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
the Teacher’s Council of 

Thailand; being a good role 
model; being public mind 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ ท้ัง 23 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร
ระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในการประชุมครั้งท่ี 10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว  ได้พิจารณาแล้วมีมติ
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอท่ีประชุมคณบดีฯ 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 
(ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุม   ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน ากลับมาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่ 6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรอง
หลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)  
ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 27 มีนาคม   พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียด   ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข      
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 
4.8 การขออนุมัติยกเลิกตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรโดยด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท้ังหมด 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ซึ่งในกรณี ท่ีหลักสูตรมีความจ าเป็นในการบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตาม  จ านวน 13 ตัวบ่ง ช้ี โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบันอุดมศึกษาท าหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เพื่อขอยกเลิกตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรท่ีไม่มีการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
(CHE QA Online) 
 
การด าเนินการ 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรต่างๆ  
ท่ีจะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งพบว่ามีหลักสูตรจ านวน 10 หลักสูตร  
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอยกเลิกตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรท่ีไม่มีการด าเนินงาน ในระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  1. อนุมัติยกเลิกตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2561 

 
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  7/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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