
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
วิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 1/๒๕62 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.๒๕62   

เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  

และห้องประชุม ชั้น 13 
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 



ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.๒๕62   

 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14  
และห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

.......................................................................... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
1.1 

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร 

1 
1 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/๒๕62   3 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 4 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
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5 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 7 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 
เร่ืองอื่นๆ  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
วาระที่ 1.1  แนวทางในการพิจารณาหลักสูตร  

 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2562  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาหลักสูตรท่ีอยู่ในกระบวนการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก 
มีช่วงเวลาจ ากัดในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันในปีการศึกษา 2562 
นั้น ท้ังนี้ เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็วภายใต้ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาดังกล่าว  
ฝ่ายวิชาการ จึงจ าแนกกลุ่มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็น 2 กลุ่ม เพื่อพิจารณาหลักสูตร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  

 กลุ่มย่อยที่ 1 สถานที่ : ห้องประชุม ช้ัน 13  
1.  ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง ประธานกลุ่ม 
2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการ 
6.  นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ กรรมการ 
8.  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห ์ สิงห์ขจร กรรมการ 
11.  อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี กรรมการ 
12.  อาจารย์อภิญญา หนูมี เลขานุการกลุ่ม 

 รายชื่อหลักสูตรที่น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ  
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 



   กลุ่มย่อยที่ 2 สถานที่ : ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ประธานกลุ่ม 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการ 
4.  ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการ 
6.  นายวรพงษ ์ วรรณศิริ กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการ 
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ กรรมการ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการกลุ่ม  

  รายชื่อหลักสูตรที่น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
              
              
              
             
             
              
              
              
             
             
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
4.1 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี จ านวน 19 หลักสูตร  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัย 
การดนตรี ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  โดยมีรายช่ือหลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย และน าเสนอท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม
วิสามัญสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 



การด าเนินการ  
 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัย
การดนตรี โดยสาขาวิชาต่างๆ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 4 
เมษายน พ.ศ. 2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2562 

 
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 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  4/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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