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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  11/๒๕64  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

  
3.1 ถอดถอนการอนุมัติให้ปริญญาเฉพาะสาขา 

ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.
2564 วาระที่ 4.8 เรื่องการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาให้แกน่ักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร จ านวน 2,123 คน 
 ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบและพบว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาผิดพลาด 
จ านวน 1 ราย คือการอนุมัติ ให้ปริญญาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จึงเสนอให้  
สภามหาวิทยาลัยถอดถอนการอนุมัติให้ปริญญาในสาขาการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 ราย 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. อนุมัติถอดถอนการให้ปริญญาแก่นักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 ราย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 
การด าเนินการ 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯเสร็จสิ้นแล้ว และจัดท า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 



 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.2 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
 1. ด้วยคณาจารย์ จ านวน 3  ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
       1.1 กรณีขอทบทวนผลการประเมินในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของอาจารย์กวินชัย  
ต้องตรงทรัพย ์อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สาขาที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(1113) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3(1)
ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทาง
วิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 2 เรื่อง” 
 

เรื่องเดิม 1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอผลงานทางวิชาการเป็นงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ 
    1.1 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8 
ที่มีผลต่อการผลิตก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ 
    1.2 งานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล 
2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า 
    2.1 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8  
ที่มีผลต่อการผลิตก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ มีผลการประเมินระดับดี 
    2.2 งานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล 
ไม่ผ่านการประเมิน 
3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 มีมติ 
“ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ฯ” 

รายการเสนอ
ขอทบทวน 

1.  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอขอทบทวนผลการประเมินผลงานวิชาการประเภท
งานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล  
2.  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564                    
มีมติ ดังนี้ 
    2.1 รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์
กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ 
    2.2 มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการ 

ผลการทบทวน
การประเมิน

งานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล 
ไม่ผ่านการประเมิน  



คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

สรุปผลการทบทวนผลการประเมิน  
    งานวิจัยที่ขอทบทวนฯ เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โม 
อิเล็กทริกโมดูล ไม่ผ่านการประเมิน  
 

1.2 กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
      1.2.1 อาจารย ์ดร.คณกร  สว่างเจริญ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (1807) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1. งานวิจัย  เรื่อง การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยใช้โครงข่ายปราสาทเทียม 
การเผยแพร่ : หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings). 
The 2nd International and national Conference.  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 20 มีนาคม 2564 .หน้า B573-B583. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 50 
2. งานวิจัย เรื่อง Maintenance Efficiency Improvement of the Metal Stamping 
Machine .      
การเผยแพร่ : หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ(proceedings). 
The 2 nd International and national Conference.  Bansomdejchaopraya 
Rajadhat University. March 20,2021. pp. A69-A79.   
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 
3. ต ารา เรื่อง กระบวนวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 
การเผยแพร่ : ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 4.0 พิมพ์ครั้งที่ 1 จ านวน 200 เล่ม 
195 หน้า. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 100 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) 
ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงาน 
ทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
   “ผลงานวิจัย ระดับดี จ านวน 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ระดับดี จ านวน 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย  เรื่อง การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก               
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนโดยใช้โครงข่ายปราสาทเทียม  มีผลการประเมินระดับด ี
2 .  ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง  Maintenance Efficiency Improvement of the Metal 
Stamping Machine.  มีผลการประเมินระดับด ี
3. ต ารา เรื่อง กระบวนวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง             
มีผลการประเมินระดับดี 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. 
ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 



ทั้งนี้ตั้ งแต่ วันที่  25 สิงหาคม 2564  ซึ่ งเป็นวันที่ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 

 
 1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา  ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
 

สาขาที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(3501) 

ผลงานทาง
วิชาการ                                                                                                                                                                                                

ประเภทงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
ประเด็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
การเผยแพร่ : หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ(proceedings).  
ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๓ หน้า ๙๐๖. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 70 
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศ
ไทยบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
การเผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี , 10(1), หน้า 237 -  245.  
(TCI กลุ่มท่ี 2). 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 70 
3. งานวิจัย เรื่อง การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 
การเผยแพร่ : วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 12(1) .หน้า 37-47. ISSN: 1513-
9980. (TCI กลุ่มที ่2). 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 100 
4.งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษโดยการประยุกต์              
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเผยแพร่ : วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 8(1),หน้า 145–161.                          
(TCI กลุ่มท่ี 2).  
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 
5.งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การเผยแพร่ : วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 7(2). หน้า 52 –  64.                               
(TCI กลุ่มท่ี 2) 
การมีส่วนร่วมในผลงาน : ร้อยละ 80 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 
2(1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงาน
ทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย ระดับดีมาก จ านวน 2 เรื่อง และผลงานวิจัย ระดับดี จ านวน  
1 เรื่อง” 



ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ประเด็น
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  มีผลการประเมินระดับดี  
2. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทย
บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  มีผลการประเมินระดับ               
ดีมาก 
3. งานวิจัยเรื่อง การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา  มีผลการประเมินระดับดีมาก 
4. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษโดยการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ผ่านการประเมิน 
5. งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่ผ่านการประเมิน 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่  2(1) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้
ความเห็นและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 

 
2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่  11/2564             

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้
ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 เสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น 

 2.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากรณีผลการทบทวน และกรณีอนุมัติแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  

3. ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. น าเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 
2564 ที่ประชุมให้ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ ก.พ.ว. และความเห็น
ของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 
16 ธันวาคม 2564 เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติผลการขอทบทวนผลการประเมิน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สรุปได้ว่าไม่ผ่านการประเมิน 
จ านวน 1 ราย คือ 

 
1) อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ ไม่ผ่านการประเมินในการเสนอขอทบทวนผลการประเมิน                  

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(1113)  

   

 



2. อนุมัติแต่งตั้ง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

2) อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
(1807) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

   

3. อนุมัติแต่งตั้ง ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คอื 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา 
ชื่นวัฒนา 

ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(3501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2  กันยายน 2564 

    
 เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

 2. ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้อ 5.2 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
อนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งและหมวด 3 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด
วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติผลการขอทบทวนผลการประเมิน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สรุปได้ว่า ไม่ผ่านการประเมิน 
จ านวน 1 ราย 

2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
3. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
4. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

          ทั้งนี้  หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว                    
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 52.62 (ส่วนระดับรองศาสตราจารย์ 
มิได้น ามาคิดค านวณ เนื่องจากเป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้ว)  

 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

89 426 515 241 
(46.80 %) 

27 
 (5.24 %) 

3 
(0.58%) 

271 
(52.62%) 

 



               จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง  ๆ ที่ได้ปฏิบัติงานทางวิชาการให้แก่
มหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติคุณ เกิดผลงานทั้งด้านการเรียน การสอน และการวิจัย รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสู่สังคม 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 
พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยมอบนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดกรณีพิจารณาต าแหน่งสูงขึ้นของอาจารย์นอกระบบมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารย์
ชาวต่างชาติ และอาจารย์ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2564 วันอังคาร
ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิ เศษ และศาสตราจารย์ พิ เศษ พ.ศ. .... โดยให้ ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  
และคณะกรรมการฯมีความเห็นว่าตามมาตรา 22(7) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 ก าหนดให้
สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ พิ เศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงเห็นควรให้น า (ร่าง) ข้อบังคับฯ
ดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาในหลักเกณฑ์ก่อน 
 4. สภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธี  
การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิ เศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ รองศาสตราจารย์ พิ เศษ  
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้งานวินัยและนิติการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ า
หลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด          
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย  
5 คน” 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 
ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น  
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน ” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  



ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ  
๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย” 
 3. คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 
2560 
  3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑสมุนไพร กัญชง และกัญชา ฉบับป 
พ.ศ. 2564 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวต่อสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาวิชาการ มีมติ 
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรายละเอียด 
ในหลักสูตร และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้  
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 
ฉบับป พ.ศ. 2562 

ครุศาสตร์ น.ส.เปรมสุรีย  เชื่อมทอง * 
 

นางจุติมา  รัตนพลแสนย * 
 

น.ส.บังอร  เสรีรัตน 
(รศ. สาขาวิชาการศึกษา (6501)  
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

(650102)) 
 

นางจุติมา  รัตนพลแสนย*  
น.ส.ปญจนาฏ  วรวัฒนชัย * 

น.ส.บังอร  เสรีรัตน 
นายชูวิทย  รัตนพลแสนย์ 

เกษียณอายุราชการ 
 

เปลี่ยนชื่อและนามสกุล 
 

ไดรับโปรดเกลาฯ ใหด ารงต าแหนง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย 

 
 
 

ปรับแกไขขอมูลต าแหนง 
ทางวิชาการและรหัส 

น.ส.ขวัญใจ  ฤทธิ์ค ารพ * 
 

นางทยาตา  รัตนภิญโญวานิช * 
 

น.ส.บังอร  เสรีรัตน 
(ศ. สาขาวิชาการศึกษา (6501)  

อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(650107)) 

 

นางจุติมา  รัตนพลแสนย*  
น.ส.ปญจนาฏ  วรวัฒนชัย * 

น.ส.บังอร  เสรีรัตน 
นายชูวิทย  รัตนพลแสนย ์ 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
เครื่องกลการผลิต 
ฉบับป พ.ศ. 2560 

วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นายพีรวัจน มีสุข * ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรอื่น 

นายธวัชชัย พงษสนาม * 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  
ฉบับป พ.ศ. 2562 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

นายสุธน เสถียรยานนท * 
น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศดิลก * 

หมดสัญญาจาง 
ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก 

นายพิชญชาญ ศรีเจริญ*  
น.ส.นฤวรรณ ภัทรพงศดิลก * 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



 
 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
กัญชงและกัญชา  
ฉบับป พ.ศ. 2564 

บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.ปณิตา แจดนาลาว * ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรอื่น 

นายบุญมี กวินเสกสรรค * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดของหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ
ผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอ 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
. 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับ
คณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่  11/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.8 การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ความเป็นมา 
 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) มีจ านวนนักศึกษาที่สนใจเขาศึกษานอยกวาจ านวนเกณฑที่สามารถเปดการเรียนการสอนไดตอเนื่อง
มาเปนเวลา 2 ปการศึกษา นอกจากนี้เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจ าหลักสูตร สามารถเปน 
ศักยภาพใหกับหลักสูตรอ่ืนๆ ได คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีความประสงคขอปดหลักสูตรดังกล่าว 
 อยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาจ านวน 3 ราย ที่อยูในขั้นตอนสอบสารนิพนธ และนักศึกษา จ านวน  
4 ราย อยูระหวางการปรับแกไขรูปเลมรายงานสารนิพนธเพ่ือเสนอขอส าเร็จการศึกษาจึงคงเปนใหอาจารย  
ดร.ปยะนันต อิสสระวิทย เปนผูดูแลนักศึกษาดังกลาวจนกวาจะส าเร็จการศึกษาตอไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 ทั้งนี้หลักสูตรไดรับการรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 
2564 

 
การด าเนินการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
 1. เห็นชอบให้ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
  

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.9 การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ความเป็นมา 
 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2551 และไมไดเปดรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2562 
เนื่องจากไดรับการปรับปรุงหลักสูตรไปเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
และตอมาไดขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิ เมอร   
ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ งที่  10/2564 เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหปดหลักสูตรดังกล่าว 

ทั้งนี้ มีนักศึกษาคงคางในหลักสูตรจ านวน 14 คน สาขาวิชาจึงมีความประสงคขออนุมัติปดหลักสูตร
โดยคงเหลืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน เพ่ือดูแลนักศึกษา
คงคางทั้ง 14 คน จนส าเร็จการศึกษา และขออนุญาตไมรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป  
 ทั้งนี้หลักสูตรไดรับการรับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลวเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2564 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  12/2564 วันพฤหัสบดีที่  
2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
 1. เห็นชอบให้ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
  

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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5.1 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 

 
ความเป็นมา 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ประกาศ 
ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 โดยประกาศฯฉบับใหม่ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555  
 2. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สรุปประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2564 ตามหนังสือที่ อว 0203.2/ว 15872  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ.2564 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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5.2 ก าหนดการโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565 

 
ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่  22 – 23 มกราคม  
พ.ศ.2565 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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5.3 หลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill)  

ตามโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)  
เพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต 
และได้ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในสังกัดของกระทรวง ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร  
(Non degree) เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ และพัฒนาทักษะการท างาน ในสถานประกอบการ โดยมีขอบเขตของหลักสูตรที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียม
ความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต ประกอบด้วยกลุ่มทักษะของหลักสูตรดังนี้ 

1. สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : Smart Farming 
2. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ : Smart Tourism  
3. อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยจึ งได้ด าเนิ นการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาหลักสู ตรระยะสั้ น (Reskill/Upskill/Newskill)  
ตามโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อม
รองรับการท างานในอนาคต โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตร “การผลิตสื่อออนไลน์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมยอดขายในยุค New Normal” 
2. หลักสูตร “ระบบการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพรอัจฉริยะ แบบแอร์โร่โปนิกส์” 
3. หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (Caregiver) 70 ชั่วโมง” 
 

การด าเนินการ 
มหาวิทยาลัย จึงขอน าเสนอหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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5.4 กระบวนการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ความเป็นมา 

 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการสอบสวนในกรณีกระบวนการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นั้น  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ได้พิจารณาแล้วว่า เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของ  
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอน าเสนอ “กระบวนการ 
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวน เพ่ือโปรดทราบ ดังรายละเอียด 
ใน “แผนภูมิกระบวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ”แนบน าเรียนมาพร้อมนี้ 

  
               จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2565 วันพฤหัสบดีที่  20  มกราคม พ.ศ.2565 
2/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
3/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม พ.ศ.2565 
4/2565 วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน พ.ศ.2565 
5/2565 วันพฤหัสบดีที ่ 19  พฤษภาคม พ.ศ.2565 
6/2565 วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน พ.ศ.2565 
7/2565 วันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม พ.ศ.2565 
8/2565 วันพฤหัสบดีที ่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2565 
9/2565 วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน พ.ศ.2565 

10/2565 วันพฤหัสบดีที่  20  ตุลาคม พ.ศ.2565 
11/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
12/2565 วันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 
๒565 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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