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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 5/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

 
3.1 สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ัง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
ได้มีมติมอบหมายให้ นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ไปด าเนินการ
รวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมท้ังสรุปย่อ
สาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าวมารายงานให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
  
การด าเนินการ 
 นายวรพงษ์  วรรณศิริ ได้สรุปย่อสาระส าคัญรายมาตราของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และสรุปย่อหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษา  
และสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีบัญญั ติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  เพื่อน าเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 
 จึงเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

 
4.1 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕61 มีมติอนุมัติการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้มีการสรรหาและแต่งต้ัง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/๒๕62 วันพฤหัสบดี
ท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อให้สอดคล้องกับสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มาตรา 20 ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการและท่ีมาของกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 20 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าค าส่ังท่ี 1531/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ  
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่ัง ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินการสรรหา
กรรมการสภาวิชาการ ท้ังในส่วนท่ีมาจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า และในส่วนท่ีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากบุคคลภายนอก 
 2. จัดท าประกาศฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบในการด าเนินการสรรหา 
ดังนี้ 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ 
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาว ิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 3. จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยการมอบหมายให้คณะกรรมการประจ าคณะเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพื่อให้มี 
การคัดเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยมีผู้ได้รับการเสนอช่ือ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นุกูล สาระวงศ์ 
 2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการโดยคณาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้เสนอ
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไปยังคณบดี จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับ



รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการแล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุช่ือ ประวัติ และผลงานของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อคัดสรรและแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก โดยมีรายช่ือตามล าดับอักษรดังนี้ 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการฯ ขอเสนอรายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการ  2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่  1 เพื่อโปรดทราบ  รายช่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สาระวงศ์ 
 ส่วนที่ 2 รายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้ได้ 1 ช่ือ โดยมีรายช่ือตามล าดับ
อักษรดังนี้ 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล 
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบในส่วนท่ี 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนท่ี 2 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

 
4.2 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมินผลงาน                  

    ทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
 

ความเป็นมา 
 1. อาจารย์ จ านวน 11 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ (2) อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม (3)  อาจารย์  
ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ (4) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ค าบุญ (5) อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา (6) อาจารย์อังค์วรา 
ศรศิลป์ (7) อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ (8) อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง (9) อาจารย์ภาษิต ทินนาม 
(10) อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์ และ (11) อาจารย์ไพลิน มุนินทรวัฒน์ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด 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  
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ัง
และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 
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 ภายหลังจากการด าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาดังนี้ 
 

  ๒.๑  อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
 

1.1 อาจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (0183) ต้ังแต่วันท่ี 19 
กันยายน 2561 

1.2 อาจารย์ธวัชชัย  พงษ์สนาม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิต (1108) ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 

1.3 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา



เทคโนโลยีสารสนเทศ(1806) ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 
2561 

1.4 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์(0151) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

1.5 อาจารย์อังค์วรา  ศรศิลป์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(5301) 
ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

1.6 อาจารย์วิชุณี  สารสุวรรณ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (6802 ) ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

1.7 อาจารย์ ดร.เพียรพิทย์  โรจนปุณยา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา(6501) อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา(650141) 
ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

1.8 อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา(6501)อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(650107) ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

1.9 อาจารย์ภาษิต  ทินนาม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ(1109) ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 
2561 

1.10 อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนาธรรมวัฒน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ(1120) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  
(112004) ต้ังแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 

 
  ๒.๓ พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

1) อาจารย์ไพลิน มุนินทรวัฒน์   เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                         
สาขาวิชาภาษาจีน (7115) 

 

หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพื่อโปรดพิจารณาผลการประเมินฯ 
และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในกรณีการขออุทธรณ์ผลการประเมินฯ ซึ่งต้องยื่นเสนอขอ
อุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย  
๒. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ จ านวน 1 ราย  

 
 



 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังในครั้งนี้แล้ว  จะส่งผลให้มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน ๒11 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.๒1  ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท้ายนี ้
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 405 512 189 
(36.91 %) 

22 
(4.30 %) 

211 
(41.21 %) 

  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

 
4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาข าวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั ้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร  
ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับป ีพ.ศ. 2555 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 7) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 

 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

คณะครุศาสตร์ นายสมศักด์ิ เบ็ญจวงค์* จะลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ า 

นายประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์* 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ นายสมศักด์ิ เบ็ญจวงค์* จะลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ า 

นายประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์* 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ นายนภัทร อังกูรสินธนา* ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

น.ส.จริญญาพร สวยนภานุสรณ์* 
 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ น.ส.ศิริพร  ทิพย์สิงห์* จะลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นายสิรภพ  เทพพิทักษ์* 

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะครุศาสตร์ นายสิโรจน์ พวงบุบผา* ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

นายอนิวัฒน์ ทองสีดา* 
 

6.. 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

คณะครุศาสตร์ นางปราณีต ม่วงนวล * มีความประสงค์เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรในหลักสูตรอื่น 

นางสาวธิดารัตน์ ตันนิรัตร์* 

7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
ฉบับปี พ.ศ.2559 

คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ณิชาภา แก้วประดับ* 
 

นายสรรพัชญ์  เจียระนานนท์* 
น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย* 

ลาศึกษาต่อ 
 

ปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาเพื่อให้ข้อมูล 
มีความเป็นปัจจุบัน 

น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย* 
 

นายสรรพัชญ์  เจียระนานนท์* 
น.ส.สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย* 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือน 
การด าเนินงานตามระบบกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ดังนี ้
 ระบบกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแนวปฏิบัติและเงื่อนไขท่ี
ควรพิจารณาใหม้กีารปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรท่ีจะปิดต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมท้ังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 2. เงื่อนไขท่ีควรพิจารณาในการปิดหลักสูตรได้แก่ 
 2.1 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามความต้องการ นโยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัย 
 2.2 หลักสูตรท่ีไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับจนไม่สามารถเปิดสอนได้ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา 
 2.3 หลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 2.4 หลักสูตรท่ีไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
 2.5 หลักสูตรท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 3. ในทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารคณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา
ถ้าหากเหน็ว่าควรปิดหลักสูตรให้งดรับนักศึกษา และจะขอปิดหลักสูตร เมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
 หลักสูตรท่ีขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่  
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน เนื่องจาก
การรับสมัครมีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรจ านวน 1 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีจ านวนไม่เพียงพอ รายละเอียดดังเอกสารแนบ       
  มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและ 
ซัพพลายเชน ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เพื่อขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบการปิดหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
และซัพพลายเชน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เร่ือง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยฯได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ตัวช้ีวัดหลักสูตร
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.2 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ IMMS 2019 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการในระดับคณะ ครั้งท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 16 
มิถุนายน พ.ศ.2560 และครั้งท่ี 2 โครงการพัฒนาคุณภาพวิจัยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ “การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ” IMMS 2018 The Management of Digital for Energizing” ระหว่างวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 
2561 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และได้รับความร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดี  
 2. เพื่อให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง รวมท้ังเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้มีความยั่งยืน
คณะวิทยาการจัดการจึงด าเนินการจัดโครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ “การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3 
ประจ าปี  2562  IMMS 2019 The Management of Innovation for Community Development” วัน ท่ี  5 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ “การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2562 
IMMS 2019 The Management of Innovation for Community Development” เพื่ อ ให้ สภามหาวิทยาลัย
รับทราบในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
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5.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2562  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี ในปี พ.ศ.2562 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพงษ์  วรรณศิริ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร   กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  กรรมการและเลขานุการ 
 6. อาจารย์อภิญญา  หนูมี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 13/2562  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันศุกร์ท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2562  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  14  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 วันศุกร์ท่ี        21  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  7/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


