
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       ติดภารกิจ       

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ผู้น าเสนอวาระการประชุม 



๒ 

 

  
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การมอบพวงมาลัยแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย

และเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอโอกาสกราบสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย และเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมอบ
พวงมาลัยแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561  
และการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี 
สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 
โดยคณะกรรมการรางวัลไทย ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารงาน สามารถน าพาองค์กร
ขับเคล่ือนและประสบผลส าเร็จได้อย่างเป็นท่ีประจักษ์ สร้างผลประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบายพร้อมท้ังมีการตอบแทน
คุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยปีนี้คณะกรรมการรางวัลไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” 
พุทธศักราช 2561 จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 การมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. นางสาวณัฐพร  ค าบุบผา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลท่ี 3 ระดับอุดมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและ



๓ 

 

วัฒนธรรมไทย อภิปราย สาธิต และประกวดอ่านท านองเสนาะ “เสนาะกรรณประขันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี  
ครั้งท่ี 29” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

2. นายณัฐพล  วงษารัฐ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
(การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.4 การขับเคลื่อนการด าเนินงาน “ยุทธศาสตร์ใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุปเร่ือง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดประชุมร่วมกับองคมนตรี 4 ท่าน ประกอบด้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
เกษม วัฒนชัย  พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก และพลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง 
เพื่อน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถ่ายทอดสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  
ณ นคร ช้ัน 3 อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ของคณะรัฐมนตรี 
สรุปเร่ือง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอท่ีประชุมว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในล าดับท่ี 11 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมางบประมาณลดลงร้อยละ 2.10 ซึ่งในภาพรวมทุกมหาวิทยาลัยถูกตัดลดงบประมาณลง โดยตัดในส่วนของ
งบบูรณาการออกส่วนหนึ่ง หากมหาวิทยาลัยไม่ได้ด าเนินการในส่วนท่ีสามารถตอบสนองต่อนโยบายหลักของรัฐบาลได้ 
ดังนั้นการต้ังงบประมาณใหม่ควรเน้นโครงการท่ีตอบสนองการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาท้องถิ่นท่ีสามารถน าผลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งได้รับ
งบประมาณจากแผนงานในการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน แต่ได้รับงบประมาณจากแผนงาน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมลดลง โดยพิจารณาจากงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ท าให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งถูกลดงบประมาณดังกล่าวเช่นกัน แต่ลดมากหรือลดน้อยข้ึนอยู่กับระดับของ
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และต้องค านึงถึงงบประมาณจาก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ไม่ควรเกินร้อยละ 45 ของงบประมาณท้ังหมด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง และมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่า  
ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรท้ังหมด มหาวิทยาลัยจึงควรริเริ่มพัฒนาจัดท าหลักสูตรใหม่ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(1) ปรับแก้รายช่ือ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์” จากผู้ไม่มาประชุม แก้ไขเป็น 
ผู้มาประชุม 

(2) หน้า 22 วาระท่ี 4.3 บรรทัดสุดท้าย มติท่ีประชุมตัดค าว่า “เห็นชอบให้” ออก 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  3.1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561  
มีมติยกอุทธรณ์ ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้จัดท าหนังสือถึงผู้อุทธรณ์เพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
 

 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561  
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2561 ในการนี้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้น าระเบียบดังกล่าวเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 



๕ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560  
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 มีมติรับทราบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งถัดไป 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัย 
ท่ี 1/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้  
 1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน  
ในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
และมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป 

2) การตรวจเย่ียมสาขาวิชาในหลักสูตรท่ีด าเนินการร่วมกันหลายคณะควรมีการเชิญคณะผู้รับผิดชอบ
เข้าร่วมทั้งหมด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสาขาวิชาต่อไป  

3) แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป มหาวิทยาลัยควร
ปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะสมและสามารถสะท้อนการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดด้านการจัดต้ังศูนย์ความเป็น
เลิศตามอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัยควรปรับให้เช่ือมโยงถึงแนวทางจะน าไปสู่ความเป็นเลิศได้ และตัวชี้วัดของ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ข้อ 1 ความส าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมจัดต้ัง 
ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ังเพื่อพัฒนาเป็นวิทยาเขต ควรปรับให้ตรงกับการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยมหาวิทยาลัย
อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อกล่ันกรองตัวชี้วัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีมาจากระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง และควรเพิ่มเติมเนื้อหาประเด็นข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีสามารถตรวจสอบความผิดพลาด
ในการตอบแบบสอบถามด้วย  

5) ควรมีการเปรียบเทียบกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปี ท่ีผ่าน
มาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน 

6) ควรสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างท่ัวถึง เ ช่น ด้านส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

7) ควรรายงานผลการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยภายในเดือน
กันยายน เนื่องจากจะส่งผลต่อการประเมินการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 

8) ควรศึกษาระบบประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจาก 
มีการประกาศฉบับใหม่ให้ใช้ IQA เท่านั้น ส่วนการประเมินหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยก าหนดเอง ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบผลการประเมินหลักสูตรได้ 

9) ควรยกเลิกการประเมินศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงและมีการย้ายนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 



๖ 

 

10) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มหาวิทยาลัย และเนื่องจากในพระราชบัญญัติระบุว่า ให้มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงควรแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ประเมินการด าเนินงาน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย ในด้านแผน โครงการ และงบประมาณ คณะกรรมการมีหน้าท่ีตรวจสอบตามตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 2. การประเมินผลปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561   
 

4.2 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพื่อรายงานสภา
มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 ได้อนุมัติให้จัดต้ังศูนย์การศึกษา                 
อู่ทองทวารวดี และมีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยการด าเนินงานในลักษณะ
ศูนย์นอกท่ีต้ังดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับการตรวจรับรองจาก สกอ. ด้วย ซึ่งจากการตรวจประเมินของ สกอ. ปรากฏผลว่า 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี “ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ความละเอียดตามหนังสือราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0591(2)/ว 1370 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 และสาระส าคัญในหนังสือ
ดังกล่าว ระบุให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติท่ี สกอ. แจ้งไว้ แล้วให้รายงานให้ สกอ.  
ทราบด้วย นั้น 
 ผลการตรวจประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าว มหาวิทยา ลัยโดย 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ยุติการรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ส าหรับในปีการศึกษา 2560 ท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ
นักศึกษาไว้ก่อนรับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง รวมท้ังนักศึกษาท่ีรับไว้ก่อนปีการศึกษา 
2560 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 น านักศึกษาดังกล่าว เข้าเรียนในระบบของมหาวิทยาลัย ณ ท่ีต้ังในทุกรายวิชา และให้
ผู้สอนด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับคณะ และสถาบัน 
1.3 มีการจัดรถบริการรับ – ส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ 

ในการเดินทางเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
1.4 ปรับปรุง/พัฒนา/สร้างบรรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

ณ ท่ีต้ัง ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนรู้เพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 
2. จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผู้บริหารเพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียน

การสอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 1) เมื่อมีการโยกย้ายนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ต้องมีการเพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 



๗ 

 

2) เมื่อมีความคืบหน้าของการด าเนินการปรับแผนการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการด าเนินการและน าเสนอรายงานข้อมูลให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 
 

  4.3 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์  ในสาขาวิชาจิตวิทยา และอาจารย์  จ านวน  
3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์สหภัส 
อิ นทรีย์  ในสาขาวิ ชาประวั ติศาสตร์  (2 ) อาจารย์  ดร.สุ เนตร ทวี ถาวรสวัสด์ิ  ในสาขาวิ ชาภู มิ ศาสตร์  และ  
(3) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี ในสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)   

พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 รัตนพลแสนย์ (สาขาวิชาจิตวิทยา) 

ต้ังแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 
 2)  อาจารย์สหภัส อินทรีย์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
 



๘ 

 

 3)  อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสด์ิ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาภูมิศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2561 

 4)  อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) 

   ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ท้ัง 4 ราย ตามท่ีเสนอมา และมีการต้ังข้อสังเกต
และแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 1) การน าเสนอผลการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ควรน าเสนอในกรณีผู้ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย เพื่ อเป็นข้อมูล ให้แก่สภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาทักท้วง 
ผลการประเมินหรือเป็นช่องทางให้อาจารย์ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาตาม
เงื่อนไขได้ 

2) ควรน าเสนอรายละเอียดของคณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับจ านวน
คณาจารย์ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัย 
  

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาจิตวิทยา) ต้ังแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

2. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์สหภัส อินทรีย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

3. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสด์ิ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์) ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2561 

4. อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการ
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 

 

4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ” และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 



๙ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556  
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 
2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว  มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2556 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ฉบับปี พ.ศ.2556) 
 

4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕61 
เมื่อวันอังคารท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย         
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
มีมติรับทราบ และให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว  มีมติเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์ 
แผนไทยมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2561) 
 
 
 



๑๐ 

 

4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ 
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งท่ี 12/๒๕60 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้แก้ไข
เพิ่ ม เติมเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่ อพิจารณา ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  1/2561 วันพฤหัสบดี ท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง ก่อนน ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

1) ควรตรวจสอบช่ือหลักสูตรให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ  หลักสูตร 
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถจัดการพลังงาน (Energy Management) หรือเป็นวิศวกรพลังงาน (Energy 
Engineering) รวมถึงปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่นท้ังในและต่างประเทศ 

2) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดในหน้า 3 อาชีพ ท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
ข้อ 8.5 – 8.8 อาชีพดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร โดยต้องมีเนื้อหารายวิชาท่ีรองรับความรู้  
ในการประกอบอาชีพดังกล่าว  

3) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดในหน้า 7 วัตถุประสงค์ควรแยกแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ออกจากกัน
อย่างชัดเจน และเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการคิดวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยี 

4) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาถูกต้องและการใช้เครื่องหมาย
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

5) ควรปรับแก้ไขรายละเอียดของผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน หน้า 47  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนักศึกษา กลยุทธ์ต้องเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการพิเศษ และระบุให้ชัดเจนว่า
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และหน้า 50-54 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ตรวจสอบให้แต่ละข้อถูกต้องตรงตามมาตรฐานและ
ระบุให้สามารถวัดประเมินผลได้ รวมถึงหน้า 59 - 61 แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ ตรวจสอบจุดด า จุดขาวให้ครบ
สมบูรณ์  

6) หน้า 36 รายวิชา 4143311 การวางแผนและระบบการจัดการพลังงาน ควรตัดค ำว่ำ  
“ISO51000” ออก เนื่องจากหากในอนาคตมีการปรับเปล่ียนมาตรฐานใหม่อาจท าให้ต้องแก้ไขหลักสูตรตามไปด้วย 

7) ควรปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้มีเนื้อหาแสดงถึงสภาวะของ
พลังงานอย่างสมบูรณ์ชัดเจน 



๑๑ 

 

8) ควรปรับจ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จากปีละ 25 คนเป็น 40 คน   
9) ควรพิจารณากรณีรายวิชาท่ีให้เรียนรายวิชาบังคับก่อน (prerequisite) เนื่องจากอาจท าให้

นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้  
10) ควรค านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการการผลิตบัณฑิตใหม่ ให้ตรงกับงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายตามจริง เพราะอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
11) ตรวจสอบรายวิชาพื้นฐานท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ี  สกอ. ซึ่งก าหนดให้บรรจุเนื้อหารายวิชาใน

หลักสูตรใหม่ คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางระบบดิจิตอลท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (Digital Literacy)  
12) ควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น เนื้อหาของผลงานต้องมีความเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เป็นต้น 
13) ควรค านึงถึงการผลิตบัณฑิตวิศวกรท่ีต้องมีมาตรฐานสากล โดยทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นของ

บัณฑิตนอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้แล้ว ควรเน้นในเรื่องค่านิยมและลักษณะนิสัยประกอบด้วย  
14) มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมท้ังด้านทรัพยากรบุคลากรและสถานท่ี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ 

และอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ .ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระ ดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ.2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

4.8 การเขียนบทความของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อน ามาเผยแพร่ในจดหมายข่าว 
สรุปเร่ือง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่การด าเนินงาน แนวนโยบาย  
มติท่ีประชุมของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวความเคล่ือนไหวในแวดวงการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าจดหมายข่าว
รายเดือนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อน าเผยแพร่สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภายนอก



๑๒ 

 

ได้รับทราบ เพื่อให้การจัดท าจดหมายข่าวดังกล่าวมีความน่าสนใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียนบทความเพื่อน าเสนอทัศนะ แนวคิด และแนวทางอันจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อน าเผยแพร่ลงในจดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ตามความถนัดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย และด้านบริ หาร เป็นต้น  
โดยมหาวิทยาลัยจะมีค่าตอบแทนให้กับผู้ท่ีเขียนบทความดังกล่าว 
  (2) การเผยแพร่ข่าวสารสามารถน าข่าวสารด้านการศึกษาท่ีสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะและได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของข่าว มาเผยแพร่ในจดหมายข่าวของส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียนบทความเพื่อน ามาเผยแพร่ในจดหมายข่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ป ีศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                        ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


