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4.1 ขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 

กรณีไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความเป็นมา 
 1. หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5) / ว 510 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ ได้กล่าวถึงการประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพต าแหน่งระดับช านาญการหรือช านาญการและก าหนดไว้ว่า “กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ทางวิชาชีพส าหรับต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ จากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้คณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทร งคุณวุฒิ 
เพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 2. ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 วาระที่ 6.1 มีมติมอบกองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี รวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
  
การด าเนินการ 
 งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน 162 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)  
จึงขออนุญาตน าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ขออนุมัติ ใช้บัญชีรายชื่ อผู้ ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) กรณีไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาได ้
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (14) บัญญัติว่าให้สภามหาวิทยาลัย 
“แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อใด  
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้ านกฎหมายของ 
สภามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ.2559 เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลง  
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและจ านวนของคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ../2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้ง  
ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ../2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

1. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) 
ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ และให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขก่อนน ากลับมา
เสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง และได้น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
การแก้ไขร่วมกับผู้พัฒนาหลักสูตร ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอน าเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม
สภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที ่
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 
ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
ที่ประชุมมีมตริับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่
ประชุมสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2562 
วันจันทร์ที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่  11/2562 วันพฤหัสบดีที่  14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที ่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตร 
พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ความเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้
น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุม
วิสามัญครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  
11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมตริับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้า 
ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
3/๒๕62 เมื่อวันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ  
และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.9 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย   
  ข้อ 3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์   
  ข้อ 3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามรายละเอียดในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้ขอลาออก 
จากการเป็นคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวทางวาจากับนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้
จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่กล่าวถึงในข้อ 3.2 ข้างต้น มีจ านวน
เหลือเพียง 4 คน จึงมีความจ าเป็นที่สภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการฯที่ลาออก 
จ านวน 1 คน 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก “บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา  
เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
แทนกรรมการฯที่ลาออกดังกล่าวข้างต้น ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่  
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.10 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพิจารณาผลการประเมิน 

ผลงานทางวิชาการกรณีไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
 
ความเป็นมา  
 1. คณาจารย์ จ านวน 11 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย  
 1.1 ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์                           
       1.2 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 รายคือ (1) อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์  
(2) อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ (3) อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ (4) อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย  
(5) อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว (6) อาจารย์นพณัช  พวงมาลี (ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการ ฯ พ.ศ.2560)  (7) ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ใจเย็น (8) อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา (9) อาจารย์กรองทอง  
หีบโคกสูง (ประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ พ.ศ.2560)และ (10) อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  
ม่วงหมี 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2554  (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2560 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจ
ตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
และถอดถอน...ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2560 ภายหลัง
จากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน  
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่  11/2562  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  
 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  ๒.1  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
 
 



1) อาจารย์อนุชัย  ถนอมสินรัตน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ (6111) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  2561 

2) อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมวิทยา (6110) อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
(611050) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

3) อาจารย์อรุณวรรณ  ชูสังกิจ 
  

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (7104) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

4) อาจารย์ ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา                
เคมีอินทรีย์ (0131) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

5) อาจารย์ปณิตา  แจ้ดนาลาว เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

6) อาจารย์นพณัช  พวงมาลี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ (1120) ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

7) ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ  ใจเย็น เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 

8) อาจารย์ณัฏฐ์  เดชะปัญญา เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา               
นิเทศศาสตร์ (6105) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

9) อาจารย์กรองทอง  หีบโคกสูง 
 

เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา               
บริหารธุรกิจ (6802) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 

 
 ๒.2 พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 รายและระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์                
เจียระนานนท์  

เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์                            
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 

2) อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                                   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) 

 
หมายเหตุ การน าเสนอกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินฯนั้น 

ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ในกรณีการขอทบทวนผลการประเมินฯ  ซึ่งต้องยื่นเสนอขอทบทวนต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัยเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย  
๒. พิจารณาผลการประเมินผลงานวิชาการ กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ในระดับ                        

   รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
                 ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย ดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีคณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางท้ายนี้   
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

99 413 512 231 
(45.12%) 

29 
(5.66 %) 

260 
(50.78 %) 

 
                จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 

 
4.11 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
 
ความเป็นมา  
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่ 
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10.  
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ    อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและ
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2560 

 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.2562 

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

 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2562 

 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

2153311 การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
2153306 ภาษาไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ 
2153307 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ครูภาษาไทย 2 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

2153401 การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา 
2153402 วิเคราะห์หนังสือ

เรียนภาษาไทย 
2153403 การวิจัยส าหรับครู

ภาษาไทย 
2153405 พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

2153404 สัมมนาการสอน
ภาษาไทย 

พบข้อผิดพลาดเก่ียวกับชื่อรายวชิา 
และรหัสวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะส่วน 

ของรายวิชาเฉพาะด้าน 

2153311 การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่วฒันธรรมไทย 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
2153312 ภาษาไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ 
2153314 ภาษาอังกฤษส าหรับครู

ภาษาไทย 2 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

2153415 การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา 

2153420 วิเคราะห์หนังสือเรียน
ภาษาไทย 

2153418 การวิจัยส าหรับครู
ภาษาไทย 

2153421 พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
2153417 สัมมนาการสอน

ภาษาไทย 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
2153406 การจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 
 

แผนที่แสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum 

mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ 

3.1 วิชาเอก 
2153203 การอ่านคิดวิเคราะห์ 
2153205 การพูดเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ 
 

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
2153203 การอ่านคิดวิเคราะห ์ 

3 (2-2-5) 
2153205 การพูดเพื่อ

จุดประสงค์เฉพาะ 3 (2-2-5) 
2153311 การใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพือ่เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 3(2-2-5) 
2106442 การสร้างสรรค์

2153416 การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
3.1 วิชาเอก 

2153205 การอ่านคิดวิเคราะห ์
2153206 การพูดเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ 
 
 

ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการ
ปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบณัฑิต

สาขาวชิาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 

2153205 การอ่านคิดวิเคราะห์  
3 (2-2-5) 

2153206 การพูดเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะ 3 (2-2-5) 

2153311 การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม

ไทย 3(2-2-5) 
2106441 การสร้างสรรค์

วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
วรรณกรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชน 3(2-2-5) 
2153421 พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 3(3-0-6) 

2153202 วิเคราะห์หนังสือ
เรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 

2106441 วรรณกรรมท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

2106446 พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 3 (3-0-6) 

3(2-2-5) 
2153421 พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 3(3-0-6) 

2153420 วิเคราะห์หนังสือเรียน
ภาษาไทย 3(2-2-5) 

2106440 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-
0-6) 

2106446 พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 3(3-0-6) 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

2191106 ความคิดสร้างสรรค์กับ 
การสรรค์สร้างงานเขียน 

Creative Thinking and 
Creative Writing 

2191107 พัฒนาการของ
ภาษาไทย 

The Development of Thai 
Language 

เกิดความผิดพลาด 
ในการก าหนดรหัสวิชา 

2191206 ความคิดสร้างสรรค์กับ 
การสรรค์สร้างงานเขียน 

Creative  Thinking and 
Creative Writing 

2191207 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai 

Language 

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

คณะครุศาสตร์ นางณัฐมน  พันธุ์ชาตรี* ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น   

- 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ นางสาวธัชกร สุวรรณจรัส* เกษียณอายุราชการ 
  

- 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ิมเติม 

น.ส.ศศิกัญชณา  เย็นเอง* 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 

 
5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยฝ่ายเลขานุการ
ได้น าเรียนต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 

 
5.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่  2/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 และมี
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 21/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้ง
รองอธิการบดี จากค าสั่งดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ในสัดส่วนของรองอธิการบดี จ านวน 2 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562  
วันพฤหัสบดทีี่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
 2. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ได้ลาออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/
สถาบันว่างลง มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ในสัดส่วนของ
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 คน ในคราวประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ คือ 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
              

             
              



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2562 วันพฤหัสบดีที่  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีที่  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีที ่ 16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันศุกร์ที่        21  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีที่  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีที่  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒562 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


