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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 8/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

 
ความเป็นมา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มีคุณลักษณะของคนไทยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
4.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ความเป็นมา 
 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย  
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน  
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์ สินในคราวประชุม 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งท่ี 2/2561 วันพุธท่ี 8 สิงหาคม 2561 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีงบประมาณ 
และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11) ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
หน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ดังแนบ 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
4.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ.๒๕61 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 2247/๒๕61 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การด าเนินการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายช่ือผู้ท่ีได้รับการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศ ณ วันท่ี 4 กันยายน  
พ.ศ.๒๕๖๑  
 2. ด าเนินการตามประกาศในข้อท่ี 1 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือสามารถเสนอช่ือได้ภายในศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ภายในเวลาไม่เกิน 16.30 น. ตามแบบ
การเสนอช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ 4 ราย เรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 
   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม 
   4) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน 
  2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
  2.3 การให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการหยั่งเสียง 
  2.4 การพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งผลการพิจารณากล่ันกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ราย 
เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
 



   1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม 
   3) อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ  ทองสิน 
 3. น ารายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมเอกสารข้อมูล
ประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังบุคคลท่ีได้รับการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ 
จ านวน ๑ คน เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
4.3 การจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบด ี

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
ได้อนุมัติแต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต จะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ.2561 และมหาวิทยาลัยโดยท่ีประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   
มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดีโดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักคอมพิวเตอร์  และงานอื่นๆท่ีได้รับ
มอบหมาย เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวมีความต่อเนื่อง 
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2558 ในข้อ 5 ระบุว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ  และกรรมการ 
และเลขานุการ เพื่อท าหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาถึงเงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานอื่นในระดับเดียวกัน  
ท้ังนี้โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย” 
 
การด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดี 
เพื่อรับทราบและพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ท าหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนด
อัตราเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. รับทราบการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต ปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดี 
 2. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือน 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การถอดถอนและแต่งต้ังรองอธิการบดี 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้แต่งต้ัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 แต่เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล จะเกษียณอายุราชการ 
60 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล ได้ต่อเวลาราชการ  
โดยให้เป็นไปตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งระบุว่า “ข้าราชการผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ จะต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 18 (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
และงานบริหารอื่นท่ี ก.พ.อ. ก าหนดมิได้” 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้แนะน าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี โดยได้แนบเอกสารข้อมูลประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ   
เอี่ยมสะอาด มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ.2561 
 2. แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า 
ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันท่ี 26 มิถุนายน – วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
พร้อมท้ังรายงานผลให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุม ครั้ง ท่ี  7/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2561 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรดังกล่าว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 
 
การด าเนินการ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในระดับหลักสูตร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  
และใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) และเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ต่อไป 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2560 – 2561 

 
ความเป็นมา 
 1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็น
ถึงคุณงามความดี อันประกอบขึ้นจากภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ และการสรรสร้างส่ิงดีงามของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน คือ 1) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) 2) พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง และ 3) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง  
จึงได้เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมท้ังประวัติ
และผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

 1) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 2) พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 3) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

 ท่ีประชุมดังกล่าวมีมติให้ความเห็นชอบ  
 2. มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) และน าเสนอเอกสารสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมท้ังประวัติ 
และผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 
2561 ท่ีประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 
 3. สภาวิชาการ ได้อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๒ (๓) “สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าท่ีพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙(๒) “ให้สภาวิชาการพิจารณา
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และจัดอันดับตามความเหมาะสม โดยให้กระท า เป็นการลับ  
ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือต่อไปยังสภามหาวิทยาลัยต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุม 
ในครั้งท่ีมีมติ” พิจารณาการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิดังกล่าวแล้วมีมติให้เสนอรายช่ือพร้อมประวัติ
และผลงานของบุคคล ผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ได้รับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 3 ท่าน เรียงตามล าดับ ดังนี้  

ล าดับท่ี 1 นายเรืองยศ พิมพ์ทอง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

ล าดับท่ี 2 พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ล าดับท่ี 3 พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



 4. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในข้อ ๙
(3) ให้อธิการบดีน ารายช่ือพร้อมประวัติและผลงานอย่างละเอียดของ  ผู้ท่ีผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ (๔) การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้กระท าเป็นการลับ ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะได้รับ 
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุม  
ในครั้งท่ีมีมติ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัย ขอน าเสนอผลการพิจารณาของสภาวิชาการในการเสนอให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2560 - 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน 2561 เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 1) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก 

 2) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 3) พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เสนอขอปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 อนุมัติให้ปริญญาดุษฎกีิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ ด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จ าแนกเป็นภาคปกติและภาค กศ.พ. ดังนี้ 
 ภาคปกติ ด าเนินการโดย 
 1) รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio 
 2) รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 
 3) รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
 4) รอบท่ี 4 ADMISSIONS 
 5) รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
 6) โครงการทุนเอราวัณ  
 7) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 8) โครงการทุนอุดมศึกษาฯ ชายแดนภาคใต้ 
 9) โครงการผลิตบัณฑิตไทย - จีน 
 ภาค กศ.พ. ด าเนินการโดยการรับตรง (สอบคัดเลือก) 
 
การด าเนินการ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลข้อมูลการรับเข้านักศึกษาดังกล่าว และขอน าเสนอ
รายงานสรุปการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
9/2561 วันท่ี 20 กันยายน 2561 ประกอบด้วยประเด็นน าเสนอ ดังนี้ 
 1. ด้านจ านวนการรับเข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
  1. จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดตามแผนรับ มคอ.2  รวมทั้งหมด 3,958 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 2,886 คน 
  2.1 รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio จ านวน 763 คน 
  2.2 รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา จ านวน 513 คน 
  2.3 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  จ านวน 527 คน 
  2.4 รอบท่ี 4 ADMISSIONS จ านวน 257 คน 
  2.5 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ จ านวน 740 คน 
  2.6 โครงการทุนเอราวัณ จ านวน 11  คน 
   



  2.7 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 17  คน 
  2.8 โครงการทุนอุดมศึกษาฯ ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1  คน 
  2.9 โครงการผลิตบัณฑิตไทย - จีน จ านวน 57  คน 
  ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พ. 
  1. จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดตามแผนรับ รวมทั้งหมด 775 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว รวมทั้งหมด 238 คน 
 2. ด้านการด าเนินการตามแผนรับ มีรายละเอียดโดยสรุป คือ 
  ระดับปริญญาตรี 
  1. การรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ จ านวน  2 สาขาวิชา  
  2. การรับเข้านักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ จ านวน 57 สาขาวิชา  
  3. การรับเข้าเกินแผนรับ จ านวน 10 สาขาวิชา  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ี
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 7 จ านวน 7 รอบ รวมจ านวน 1,841 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
9/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จ านวน 1,841 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
ครั้งท่ี 1 - 7 รวมจ านวน 1,841 คน  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.9 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ (1) อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (2) อาจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ (3) อาจารย์ ดร.อาทิตยา  
สามณฑา ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ และ (4) อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง ในสาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต 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)  ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็น ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง 
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิ เศษ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
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
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1)  อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 
  อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์) 

ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2561 
 2)  อาจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์) 
ต้ังแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

 3)  อาจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์) 



ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2561 
 4)  อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มีอาจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ท้ายนี ้
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

112 412 524 134 
(25.57 %) 

18 
(3.43 %) 

152 
(29.00 %) 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
4.10 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. 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 าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ 
ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันอังคารท่ี  
4 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นางสาวภาวิณี บุนนาค* 
 
- 
 
 
 
 

แผนการรับนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 - 2564  

ปีละ 30 คน 
 

ลาศึกษาต่อ 
 

ปรับเพิ่ม 
 
 
 
 

เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและศักยภาพ    

ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อม
มากยิ่งขึ้น 

- 
 

นางระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ 
ตัณฑรัตน์*  

นางสาวสุเนตร  ทวีถาวรสวัสด์ิ* 
นางสาวอังค์วรา  ศรศิลป*์ 

 
แผนการรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 – 2564  
ปีละ 50 คน 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่ อการพัฒนา เปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
              
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2561 

 
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 วันอังคารท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  23  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  25  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  10/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


