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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕63 

วันพฤหสับดีที ่13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชมุพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพนัธิน) ชัน้ 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสรุยิวงศ ์

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ คชสิทธิ ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค ์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน ์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิร ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ังสรรค ์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย ์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห ์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารยส์ุริยา อติวิทยาภรณ ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิษณ ุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๒.    อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย ์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร ์ สุธีนิรันดร์ ผู้น าเสนอวาระ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้น าเสนอวาระ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ชิดศิริ นิลผาย ผู้น าเสนอวาระ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏัฐ์ธมน หีบจันทร์กร ี ผู้น าเสนอวาระ 
๖. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน ์ โพธ์ิเขียว ผู้น าเสนอวาระ 
๗. อาจารย์นิธิวด ี พะเทพ ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๘. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๙. ดร.พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๑๐. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๑. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๒. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๓. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562  
วันพฤหัสบดีที่  17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ และให้ เสนอขอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น บัดนี้ 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕63  
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่  5 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงาน “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ครั้งที่ 3  
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร 1 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงาน  
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร 1 ชั้น 4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



๓ 

 

1.4  การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 อาจารย์อภิญญา   หนูมี ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่  นายบัญชา แจ่มแสง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา  
คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์  
พิทักษ์ราชบัลลังก์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
และได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” จัดประกวดโดย 
กองบัญชาการกองทัพไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2563  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประเภท คงคลัง -บ.กศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) จ านวน
รวม 13,140,500 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และให้น ารายละเอียดทุกรายการเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมคราวถัดไป กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จึงน าเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขออนุมัติทั้ง 6 รายการ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
  ที่ประชุมได้รับทราบการน าเสนอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 
ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) แล้วมีข้อเสนอแนะว่าให้ปรับแก้ไขเอกสาร
รายละเอียดข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV ให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.2 รายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 
สรุปเรื่อง 

 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ในวาระ
4.4 เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระ
ที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีมติส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม



๔ 

 

ข้อเสนอแนะ และส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้ง มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 1. (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาความจ าเป็นของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะจาก 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะว่าอาจไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้
คณะกรรมการอื่นท าหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน 
 2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ได้มี  
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563    
 เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และต่อเนื่อง อธิการบดีจึงเสนอรายช่ือบุคคลดังมีรายนามต่อไปน้ี ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ   ก๋าค า 
2. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 
4. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม 
5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 

 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีตามรายชื่อที่เสนอมา โดยที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติ 
ที่ประชุมแล้ว 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 ราย ดังนี ้
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า 
 2. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 
 4. อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม 
 5. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
 



๕ 

 

 4.2 การแต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 นั้น สาระส าคัญ 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 16 ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  
ในข้อ (3) ระบุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
ในวรรคสอง ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 อธิการบดีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563     
 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
โดยที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติที่ประชุมแล้ว 
   

มติที่ประชุม อนุมัตแิต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.3 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 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 านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย  และการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการรับการติดตาม ตรวจสอบ และผลการด าเนินงานต่อไป 

 

 



๖ 

 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตัง้ข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรก าหนดเป้าหมายให้สามารถวัดประเมินผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณภาพอย่างแท้จริง ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวช้ีวัดที่ 1 “มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย” ควรเพิ่มหมายเหตุว่าเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรือเป้าหมายของส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง และตัวชี้วัดที่ 2 “จ านวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการจากผลการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่” ควรเปรียบเทียบกับเป้าหมายปี 2562 ด้วย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ ตัวชี้วัดที่ 1 
“ร้อยละครูของครูที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นมืออาชีพ” 
ควรก าหนดเป้าหมายให้สื่อถึงการพัฒนาสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ได้  ตัวชี้วัดที่ 2 “จ านวนครูของครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ” ควรก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้ และตัวชี้วัดที่ 3 “ร้อยละครูของ
ครูที่สอนรายวิชาชีพครูที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาหรือพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิ 
ใบรับรองความสามารถในการสอน” ควรมีแนวทางการวัดที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอน โดยอาจ
สอบถามนักเรียนหรือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้นเป็น
การพัฒนาจากการด าเนินการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ตัวชี้วัดที่ ๑ “ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ”  
มีเป้าหมาย ≥๕๐ เป็นเพียงการวัดการเข้าร่วมแต่ไม่แสดงถึงผลการพัฒนาแต่อย่างใด จากทิศทางของกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการก าหนดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ให้มีมาตรฐาน CEFR มากกว่าบัณฑิตอย่างน้อย 1 ระดับ มหาวิทยาลัยจึงต้องก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึง
ระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ตามที่เป้าหมายก าหนด รวมถึงมาตรฐานของบัณฑิตในกลยุทธ์ที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้วยเช่นกัน 

(2) ควรปรับขอบเขตการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย โดยตัดการประเมินที่
ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการชุดอื่นออก ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าความเสี่ยงและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากอาจซ้ าซ้อนกับการท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

(3) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE) ระบบนานาชาติ 
เพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยและได้ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม  

(4) ควรปรับแบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของบัณฑิตให้สะท้อนถึงความรู้สึก
ของบัณฑิตต่อคุณภาพการเรียนการสอน เช่น มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด เพื่อสะท้อนถึง  
การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการท างาน รวมถึง Soft Skill และ Essential Skill เป็นสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ 
การด าเนินชีวิตที่พร้อมท างานที่ส าคัญนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป  

(5) ควรปรับการก าหนดข้อมูลสถานภาพของบุคคลที่ตอบแบบสอบถามให้ไม่สามารถระบุตัวตนเพื่อ
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ 



๗ 

 

(6) ควรน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อ  
สภามหาวิทยาลัยประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง  
การด าเนินการและการจัดท าแผนงบประมาณของปีถัดไปได ้   
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดรับนักศึกษาพิการ โดยได้ด าเนินงานตามประกาศ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และต้องด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ในระดับอุดมศึกษา และส่งให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์
การรับนักศึกษาพิการในทุกปีการศึกษา 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 น าเสนอต่อ  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 

การพจิารณา 
 ที่ ประชุมพิ จารณ าแล้ วมีการตั้ งข้อสั งเกตและแสดงความคิด เห็นหลากหลายสรุป ได้ ว่ า 

หากมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาพิการประเภทออทิสติกเพิ่ม ควรเพิ่มเติมรายละเอียดประเภทความพิการในข้อ 1 
และคุณสมบัติเฉพาะในข้อ 3 ด้วย    

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 4.5 การขยายจ านวนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 ถอนวาระ โดยให้รวบรวมเอกสารรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่ 
อีกครั้งหนึ่ง 
 4.6 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ (2) อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ และ  
(3) อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ 
 กรณี อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการ
ตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.1 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ข้อ 2 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ 



๘ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (ฉบับที่  10)พ .ศ.2556  ข้อ 2 ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
หมวด 3 การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้งภายหลังจากการด าเนินการแล้ว 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอ
สภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

กรณี อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ และอาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวัน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  
ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งต้ัง... และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง... โดยน าผล 
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 
13 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี ้

1) อาจารยเ์พียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)  
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม  2561 

2) อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป(์8103)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

3) อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป(์8103)  
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562  

 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ.2554  (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554  ประกอบกับข้อบังคับ



๙ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้ง
อาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ตามที่เสนอมา 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี ้
  1. อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(6105) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

2. อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103)  
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

3. อาจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

 

 4.7 การอนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 - 5 จ านวน 5 รอบ รวมจ านวน 607 คน และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2558 ครั้งที่ 7 รวมจ านวน 1 คน จึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมจ านวน 608 คน 
 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี ้
  (1) ควรศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่เรื่องการขยายเวลาการศึกษาที่เกินจากระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด 
โดยต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนส่งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(2) ควรระบุหมายเหตุกรณีที่นักศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อให้พิจารณา 
ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

(3) ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ได้ช าระเงิน สภามหาวิทยาลัยควรอนุมัติ
ปริญญาแก่นักศึกษาในภาคเรียนที่ครบหลักสูตรไปก่อน แต่ไม่ให้รับเอกสารจนกว่าจะช าระเงินครบเท่านั้น  
โดยมหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรการก ากับติดตามนักศึกษากรณีที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ควรรวบรวมข้อมูลของนักศึกษากรณีดังกล่าวเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและการแก้ไขต่อไป  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
ครั้งที่ 1-5 จ านวน 5 รอบ รวมจ านวน 607 คน และประจ าภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 7 รวม
จ านวน 1 คน 
 

 4.8 การขอความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) 
จ านวน 4 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 



๑๐ 

 

2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2560 
 4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  
ฉบับปี พ.ศ.2560 

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2560 
 4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ฉบับป ี
พ.ศ.2560 

 4.9 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา 

สรุปเรื่อง 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะ
ในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอเอกสารสรุป
โครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตร 
  2. หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนา
หลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการค านวณศึกษา ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  

การพจิารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตัง้ข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติการศึกษาของอาจารย์ให้ถูกต้อง เช่น การสะกดภาษาอังกฤษ
ของค าว่า “Institute of Molecilar” แก้ไขเป็น “Institute of Molecular” เป็นต้น 

(2) ควรมีวิธีการวางโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ชัดเจน เนื่องจากชื่อหลักสูตรมีค าว่า “Science” แตกต่างจาก “Computing Education” 
ด้วยกระบวนการสอนเป็นเรื่องของการคิด การใช้สื่อให้เกิดความแตกต่างจากวิธีเดิม  



๑๑ 

 

(3) มหาวิทยาลัยควรปรับตัวเนื่องจากอัตราการบรรจุครูลดลง โดยอาจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นครู
รุ่นเก่าที่ไม่เข้าใจวิธีการค านวณโดยเปิดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับครูคอมพิวเตอร์ หรือครูวิทยาศาสตร์แทน 
เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน 

(4) การพัฒนาหลักสูตรควรค านึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศไทยและนานาชาติ 
รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานด้วย เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสมัยใหม่และใช้ประโยชน์ได้จริง 

(5) ควรจัดท าระบบธนาคารหน่วยกิตสะสม และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active Learning 
   

มติที่ประชุม รับทราบ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการค านวณศึกษา  โดยให้น า
ข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

 4.10 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  
ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรน าเสนอ
เอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 2. หลักสูตรที่ขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพื่อพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี 
ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  

การพจิารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่าควรเพิ่มรายวิชา

ด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น วิทยาการข้อมูล การท าธุรกรรมรูปแบบใหม่ เป็นต้น   
   

มติที่ประชุม รับทราบ การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยให้น าข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

5.1 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบด ี
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความ  
ในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 
6 ราย ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  387/2563 เรื่อง แต่งตั้ งผู้ ช่วยอธิการบดี 
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 ราย ดังนี ้
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช 
 2. อาจารย์มรกต  ภู่ทอง 



๑๒ 

 

 3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ 
 4. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิช์ัย 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล 
 

 5.2 รายงานฐานะการเงินประจ าเดือนมกราคม 2563  
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน
ธันวาคม 2562 ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย วิธีการงบประมาณ  
เงินรายได้ พ.ศ.2562 ข้อ 46 ว่า “ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท ารายงานการรับจ่ายและฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนเสนอให้อธิการบดีทราบภายใน 20 วัน ของเดือนถัดไป” ประกอบด้วย 
 1. รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน 
 2. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 2562 
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 
2562 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานฐานะการเงินประจ าเดือนมกราคม 2563 
 

 5.3 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สรุปเรื่อง  
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 24 ได้ก าหนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาต่ออธิการบดีหรือ 
สภามหาวิทยาลัย 
 2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอความ
คิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563  
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 5.4 สรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง  
 1. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาฯ จากการท างานวิจัยสถาบัน เรื่อง “การศึกษาขีด
ความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ISCED 2013” มาเพื่อมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริม  
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 6 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว 
 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงน าเรียนข้อมูลรายงานนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2563 เพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายงานนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕63  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ  บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่  19 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


