
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 6/๒๕64 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 17 มถิุนายน พ.ศ.๒๕64   
เวลา 13.30 น. 

  ณ ห้องประชุม ชั้น 13 
อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ ์

 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.๒๕64   

 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์   
 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/๒๕64    2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 15 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
4.2 
 
4.3 
4.4 
 
4.5 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 
การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

16 
16 

 
25 
44 

 
46 

 
63 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 77 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 
เร่ืองอื่นๆ 
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
78 



ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 5/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 

 
4.1 การอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 

ความเป็นมา 
 1. คณาจารย์ จ านวน 2  ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

    1.1 อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (650145) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การเผยแพร่ : หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ(proceedings)                
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 
2561 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร. หน้า 109-117.  
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 75 
2. งานวิจัย เรื่อง Development the Green IT Evaluation System Using 
Mobile Application by Optimizing the Value for Higher Education in 
Bangkok 
การเผยแพร่ : หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ(proceedings) ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ International Conference 2nd ITECH 
2018 Innovation and Technology Development for Sustainable 
Economy” , 29 June 2018, Siam Technology College Bangkok, p.  27-
32. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 2 เร่ือง” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กรณีศึกษา : สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านการ
ประเมินระดับดี ในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ 
2 . ง า น วิ จั ย  เรื่ อ ง  Development the Green IT Evaluation System Using 
Mobile Application by Optimizing the Value for Higher Education in 
Bangkok ผ่านการประเมินระดับดี ในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท์ 
 



สรุปผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม 2564 
 

 1.2 อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาท่ีขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์(0134) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.งานวิจัย เรื่อง  Adsorption of Methylene blue onto cajeput tree bark : 
Isotherm and Kinetic Studies 
การเผยแพ ร่  : Journal : Science and Technology, 29(1 ), p.86-99. (TCI 
กลุ่มท่ี 1) 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 
2. งานวิจัย เรื่อง สมดุลและจลนศาสตร์การดูดซึมสีดิสเพิร์สบลู 56 โดยใช้เส้นใยปอ
กระเจาฝักกลม (Equilibrium and Kinetics Adsorption of Disperse Blue 56 
on White Jute Fiber) 
การเผยแพร่ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (เดือนพฤษภาคม - 
สิงหาคม 2564) หน้า 852-868. (TCI กลุ่มท่ี 1)  
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 2 เร่ือง” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิ จัย  เรื่ อง  Adsorption of Methylene blue onto cajeput tree bark : 
Isotherm and Kinetic Studies. ผ่านการประเมินในระดับดี ในเกณฑ์การตัดสินเสียง
ข้างมาก 
2. งานวิจัย เรื่อง สมดุลและจลนศาสตร์การดูดซึมสีดิสเพิร์สบลู 56 โดยใช้เส้นใยปอ
กระเจาฝักกลม (Equilibrium and Kinetics Adsorption of Disperse Blue 56 on 
White Jute Fiber) ผ่านการประเมินในระดับดี ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
 

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับวันเดือนปีท่ี
แต่งต้ังนั้นให้พิจารณาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย กล่าวคือ งานวิจัยในรายการท่ี 1 
ได้เผยแพร่แล้วใน Journal : Science and Technology, 29(1), 86-99 (TCI กลุ่ม
ท่ี 1) ส่วนผลงานวิจัยในรายการท่ี 2 ในระหว่างรับการประเมินนั้น ผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งได้แสดงหลักฐานการรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นหนังสือตอบรับการ
จัดพิมพ์ของวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (TCI กลุ่มท่ี 1) โดยอยู่ในระหว่างรอการ
เผยแพร่ ดังนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ จึงมีมติให้ก าหนดวันท่ีอนุมัติแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  คือ วันท่ีกองบริหารงานบุคคล 
มบส.ได้รับวารสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในรายการท่ี 2 แล้ว 



เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยครบถ้วนท้ัง 2 รายการ  ซึ่งต่อมาผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งได้จัดส่งวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
2564) หน้า 852-868 (TCI กลุ่มท่ี 1) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในรายการท่ี 2 
มายังงานก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการในวัน ท่ี  11 พฤษภาคม 2564  ดังนั้ น  
จึงก าหนดให้วัน ดังกล่าวเป็นวัน ท่ีแต่งต้ังให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการตามมติ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ 
 

 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2564             
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ 
ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 เสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น 

 2.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง ดังนี้ 
              1) แต่งต้ังให้อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา 

วิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม 2564  
     2) แต่งต้ังอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
3. สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมให้ความเห็น

สอดคล้องกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ ก.พ.ว. และความเห็น
ของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 
17 มิถุนายน 2564   เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ 

 

1) อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ  ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145)  
ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 20 มกราคม 2564  

2) อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์   
สุขเพรียบพร้อม 

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
(0134) ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัย 

มีอ านาจและหน้าท่ีในการแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

 2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าส่ังแต่งต้ัง    
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562   
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 



และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด
วันแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   จ านวน 2 ราย 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 423 515 236 
(45.82 %) 

29 
 (5.63 %) 

2 
(0.39%) 

267 
(51.84%) 

              
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวัน ท่ี  25 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ เกิดการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตากฎกระทรวงดังกล่าว ด าเนินการให้
สอดคล้องตามความในข้อ 13 ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีระบุไว้ว่า  
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการซ่ึงอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงอยู่ด้วย  
เพื่อประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ศักยภาพองคก์รและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งท่ี 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งในท่ีประชุมดังกล่าวได้มีมติระบุช่ือกรรมการหมายเลข 5. 
ผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการหมายเลข 6 ผู้แทนคณะกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็น ผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 2. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเสนอ (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 
วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ปฏิทินการด าเนินการ ข้ันตอนการด าเนินการ แผนการด าเนินการ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 2. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 2. เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการล าดับท่ี 5 รองศาสตราจารย์  ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์  
เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ล าดับท่ี 6 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  
เขียววิชัย เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3. หากท่ีประชุมเห็นชอบแล้วจะน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดลงนามต่อไป 
 4. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา แก่นักศึกษาท่ี
เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตรประจ าภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 659 คน และมีผู้เรียนครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาเรียนแต่มีปัญหาการเงินและ
ได้มาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คน รวมจ านวน 664 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
6/2564 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติ  
ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมจ านวน 
664 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 659 คน และมีผู้เรียนครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาเรียน แต่มีปัญหาการเงินและได้มาช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คน รวมจ านวน 664 คน 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบั ติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ  
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลา 
ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ” และ  
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบ  
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ต่อสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ
การเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของ
หลักสูตร และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 



 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมคร้ังที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นายประมูล อรุณจรัส 
 
 

นางคะนึงนิจ คงพ่วง 
น.ส.สุนิศา มลิจันทร์บัว 

นางนารา ผริตโภคี 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย 

นายประมูล อรุณจรัส 
 
 

น.ส.ภัสราวดี เผ่าจินดา 
นายอัฐพันธ์ หมอช้าง 
น.ส.เกวลิน วงศ์โถง 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

น.ส.จริยาภรณ์ เจริญชีพ* 
น.ส.ภาวิณี บุนนาค* 

 

นายประยงค์ อ่อนตา* 

ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ปี พ.ศ. 2558  
และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

น.ส.จริยาภรณ์ เจริญชีพ* 
น.ส.ภาวิณี บุนนาค* 

 

น.ส.อังค์วรา ศรศิลป์* 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 

 
4.5 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 
ความเป็นมา 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้ง ท่ี  
๓/๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ท่ีมีความประสงค์ จะปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรน าเสนอเอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นก่อนด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรท่ีขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดท า
ข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  
ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  22  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  กันยายน พ.ศ.2564 

10/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ.2564 
11/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
12/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  16  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.๒564 
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


