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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๔.    อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ผู้น าเสนอวาระ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ ผู้น าเสนอวาระ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช ผู้น าเสนอวาระ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๖. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๗. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๘. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๙. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๐. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  1.1 การมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดย สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยในการมอบเจลแอลกอฮอล์และ
หน้ากากอนามัยของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช  
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล  
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์  
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-19  
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงแนวทางการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คือ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเพ่ิมอีก  
2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 4 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ  
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และฉบับที่ 5 เรื่องการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร 
ในภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ออนไลน์หรือใช้สื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาเรียนที่บ้านและหลีกเลี่ยง 
การเดินทางมามหาวิทยาลัย รวมถึงได้เตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนได้สอนผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยความร่วมมือของส านักคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Zoom 



๓ 

 

Google Classroom Facebook Line เป็นต้น โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับติดตามผล  
ในส่วนของบุคลากร มีแนวปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ให้บุคลากรหลีกเลี่ยง
การเดินทางมามหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานวิเคราะห์งานที่สามารถท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ได้และอนุญาตให้ท างานที่บ้าน แต่ได้ก าชับทุกหน่วยงานให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ตลอดเพ่ือไม่ให้งาน  
เกิดความเสียหาย ที่ส าคัญคือผู้บริหารทุกระดับให้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับติดตามและอ านวย 
ความสะดวกในเรื่องต่างๆ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การเลื่อนก าหนดการโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย 
ในรัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยองคมนตรี รวมถึงการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่เดิมก าหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 
2563 ได้เลื่อนออกไปแบบไม่มีก าหนด อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
ได้รับทราบผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 639 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ 
ในปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 39 ล้านบาท 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผลการพิจารณา
คัดเลือกโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย โดยมหาวิทยาลัยน าเสนอไปจ านวน 2 โครงการ และได้รับ 
การพิจารณาคัดเลือกจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการสร้างความเข้มแข็งโดยการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูง  
สู่ชุมชนเพ่ือพลิกโฉมด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นวงเงินจ านวน  
40 ล้านบาท ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะน างบประมาณไปพัฒนาสร้างศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม  
พ.ศ.2563 



๔ 

 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  

และน าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(๑) หน้า 16 บรรทัดที่ 21 – 24 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “กรรมการผู้แทนคณาจารย์” เป็น “รักษาการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์” 

(๒) หน้า 19 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า “โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาฯ” เป็น “โดยอธิการบดีได้ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และเห็นชอบตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ” 

(๓) หน้า 21 บรรทัดที่ 32 แก้ไขเพ่ิมเติมค าว่า“โดยอธิการบดีเห็นชอบตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาฯ” เป็น “โดยอธิการบดีได้ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และเห็นชอบตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ” 

 

มติที่ประชุม 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563  โดยไม่มีการแก้ไข   
2. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  ตามท่ีได้มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563  
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2567 และแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  
โพธิ์เขียว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563  
ถึง 4 มีนาคม พ.ศ.2567 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าสั่งดังกล่าวและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  7/2563 
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 
 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 
 
 



๕ 

 
 

 4.3 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
สรุปเรื่อง 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังดังกล่าวใน ข้อ 10 – 13 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยและมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2562 วันอังคารที่  
20 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมอบให้
มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติให้น า (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณา และเสนอให้จัดท าเป็นข้อบังคับฯ   
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้  คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่  3/2563 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้เสนอความเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดท าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. . ... เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรคสอง ก าหนดว่า “ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้  
ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา” ประกอบกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงมาตรฐานในการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐไว้  
โดยละเอียดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นพ้องต้องกันว่า  มหาวิทยาลัยควรจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมาภิบาล
เพียงฉบับเดียว และก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตามข้อบังคับ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาอีก 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยนั้น 
คณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาโดยให้มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน



๖ 

 

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 21 แล้ว  
ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตามข้อ 11 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2562 เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ได้แสดงเจตนาด้วยวาจาขอลาออกจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการ 
 4. นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์ ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีและ  
ด้านการตรวจสอบภายในเป็นกรรมการ 
 5. นางสาวไข่มุก เฉลิมวงษ์ ผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี  
เป็นกรรมการ 
 6. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กรรมการ 
 4. นางอรุณี  พงษ์มะลิวัลย์   กรรมการ 
 5. นางสาวไข่มุก  เฉลิมวงษ์   กรรมการ 
 6. ดร.จ านงค์  ตรีนุมิตร    เลขานุการ 
 

 4.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย (1) อาจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ (2) อาจารย์เพ็ญแข รุ่งเรือง (๓) อาจารย์  
ดร.ภาวนา กังเตีย 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนดวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้ว
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ   

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบแล้วในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 



๗ 

 

 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการแต่งตั้ งและถอดถอน. . .ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง... โดยน าผล 
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (5103) 
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม  2562 

2) อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพืชสวน (5104) 
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 

3) อาจารย์ ดร.ภาวนา  กังเตีย  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาชีววิทยา (0141) 
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562  

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ 
เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (5103) 
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
 2. อาจารย์ เ พ็ญแข รุ่ งเรือง  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา พืชสวน (5104) 
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 
 3. อาจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141) ตั้งแต่วันที่ 
24 ตุลาคม 2562 

 

 4.5 แนวทางการด าเนินการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ข้อ 3 (3.1) ก าหนดว่า “ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ต้องเป็นกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์” โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง เป็นประธาน ก.พ.ว.  โดย ก.พ.ว. ท าหน้าที่แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอนฯ 
แต่งตั้ง Readers ประเมินผลงานวิชาการ พิจารณาผลการประเมินของ Readers แล้วจึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้
ความเห็นและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแต่งตั้งในเดือนมีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยได้รับทราบว่า 



๘ 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง  เป็นศาสตราจารย์จากระบบอื่น จึงไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อศาสตราจารย์ในระบบ
ของ สกอ. ในวันที่ 23 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ เป็นประธาน 
ก.พ.ว. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 ข้อ 3 (3.1) 

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 มีคณาจารย์ที่ส่งผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวนหนึ่ง อยู่ในกระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ที่มี ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง เป็นประธาน ก.พ.ว. และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้รับ
ค าแนะน าจาก สกอ. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะ ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มี
ขั้นตอนการด าเนินการอยู่ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 ข้อ 3 (3.1) โดยน าเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละบุคคลเข้าสู่ที่
ประชุม ก.พ.ว. ชุดใหม่ที่มี ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ เป็นประธาน เพ่ือด าเนินการเป็นการเฉพาะกรณีของแต่
ละบุคคล ได้แก่ การแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอนฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดิม (แต่งตั้ง
อนุกรรมการชุดเดิมและไม่ต้องประเมินการสอนอีกครั้ง) และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดิม (แต่งตั้งกรรมการชุดเดิม และไม่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการอีกครั้ง)
ในส่วนของการพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (โดยใช้ผลการประเมินเดิม) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่อง
เสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นและน าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติโดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
        ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้น าเรียนกรณีดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้ ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงน า “แนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมเฉพาะ
กรณีเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 
19 มีนาคม 2563 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ  
แต่ละบุคคล ดังนี้ 

(1) น าเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของแต่ละบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลาระหว่างวันที่  
1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 22 เมษายน 2562 เข้าสู่ที่ประชุม ก.พ.ว. ชุดใหม่ที่มี ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ 
เป็นประธาน เพื่อด าเนินการเป็นการเฉพาะกรณีของแต่ละบุคคล ได้แก่ 

(1.1) การแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินการสอนฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดิม 
(แต่งตั้งอนุกรรมการชุดเดิมและไม่ต้องประเมินการสอนอีกครั้ง) 

(1.2) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้มีผลบังคับ
ใช้ในวันเดิม (แต่งตั้งกรรมการชุดเดิม และไม่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการอีกครั้ง) 

(1.3) การพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ(โดยใช้ผลการประเมินเดิม) 
(2) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่องเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
(3) ให้เลขานุการ ก.พ.ว. น าเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันเดิม 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แนวทางการด าเนินการเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเก่ียวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 



๙ 

 

 4.6 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) จ านวน 6 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕4๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 
6 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2562 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ.2559 
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ.2560 
 

 4.7 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
สรุปเรื่อง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตร จึงน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรปรับชื่อรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บัณฑิตศึกษา เป็นรายวิชานวัตกรรมการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา เนื่องจากการสื่อสารมีบทบาท
ส าคัญในด้านการตลาด การบริการ และการผลิตนวัตกรรม และเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร  

(2) ควรปรับชื่อรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ รายวิชาการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและ
กัญชา ให้มีเนื้อหาครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ค าว่า การประกอบการแทน 



๑๐ 

 

(3) ควรก าหนดเนื้อหาของรายวิชาการตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมกับยุคปัจจุบัน 
ทั้งผู้ขายและการด าเนินการธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหารายวิชา 

(4) ควรตรวจสอบการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชื่อรายวิชาต้องขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ 
(5) แนวปฏิบัติของการน าเสนอการพัฒนาหลักสูตร ควรน าเสนอรายละเอียดของความพร้อม  

ในศักยภาพของสาขาวิชาโดยระบุคุณวุฒิและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษด้วย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   

(6) ควรตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรพหุวิทยาการ เนื่องจากหลักสูตรเน้นด้านธุรกิ จและด้าน
สมุนไพร กัญชง และกัญชา ซึ่งจากรายละเอียดยังไม่ถือเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ  

(7) ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาให้มีความหลากหลาย เช่น การสกัดสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพ่ือผลิตยา
รักษาโรค 

(8) ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาพ้ืนฐาน เพราะต้องมีเนื้อหาเป็นพ้ืนฐานของสาขาวิชา เช่น 
หลักการเทคนิคการสกัดสมุนไพร กัญชง และกัญชา และตัดรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษาและ
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาออก เนื่องจากไม่ใช่วิชาพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษแทน หากสอบไม่ผ่านจึงให้เรียนเพิ่มเติมโดยก าหนดไว้ในการรับสมัคร 

(9) ควรปรับแก้ไขรายวิชาสัมมนาการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชง และกัญชา 1 และ 
รายวิชาสัมมนาการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชง และกัญชา 2 เป็นวิชาบังคับ เนื่องจากวิชาสัมมนาไม่ใช่
วิชาพ้ืนฐาน แต่เป็นวิชาบังคับเพ่ือให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

(10) การพัฒนาหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

(11) ควรเตรียมการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากระบุว่า  
รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จ ากัดคุณวุฒิ แต่มีวิชาที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และอาจจะ
ต้องท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

(12) ควรศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลของหลักสูตร การตลาด  และความเคลื่อนไหวจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปิดสอนรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน  
เพ่ือสามารถเปรียบเทียบและน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

(13) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร กัญชงและ
กัญชา จึงต้องมีนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และนักการตลาด เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมได้อย่าง
แท้จริง   

 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมผลิตสมุนไพร กัญชง และกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ)  โดยให้น าข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
  2. การก าหนดวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตรต้องเป็นไปตามโครงสร้างที่ สกอ. ก าหนด และต้องเป็นรายวิชา
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้ให้น าไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ าแห่งชาติ พ.ศ. 2552  



๑๑ 

 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินได้ ดังนี้  
ข้อ 1 “มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม” ปรับแก้ไขเป็น 

“มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม”  
ข้อ 2 “มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทางดนตรีศึกษาในเชิง

บูรณาการ” ควรปรับค าว่า “หลักการทางดนตรีศึกษาในเชิงบูรณาการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
ข้อ 3 “มีความสามารถในกระบวนการวิธีวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ริเริ่มสร้างสรรค์และ

ประยุกต์ใช้ในงานด้านดนตรีศึกษาได้อย่างเหมาะสม” การเขียนแบบนี้ต้องประเมินทั้ง 2 ส่วน คือ สามารถคิดวิเคราะห์
และประยุกต์ ซึ่งโดยปกติไม่ใช่ค าว่า “ประยุกต์ใช้” จึงควรปรับแก้ไขให้ชัดเจน  

(2) ควรปรับการระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยแยกแผน ก กับ แผน ข ให้ชัดเจน และข้อมูลต้อง
ไม่ซ้ าซ้อนกัน เช่น ในข้อ 3 ซ้ าซ้อนกับ ข้อ 7 และข้อ 4 ระบุว่า “ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อนเข้าศึกษา” จะขัดแย้งกับหน้า 13 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
“นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการส าเร็จการศึกษา” ควรปรับให้ถูกต้องชัดเจน และ 
ข้อ 5 “ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ควรปรับแก้ไขให้ถูกต้อง  

(3) วิชาเสริมพ้ืนฐานต้องเป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานเท่านั้น ดังนั้นรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา จึงไม่ใช่วิชาเสริมพ้ืนฐาน  
แต่สามารถสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของรายวิชาอ่ืนได้ 

(4) ควรปรับการเขียนผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินให้ตรงกับเนื้อหาของหลักสูตร
และกระชับชัดเจนเพื่อให้สามารถประเมินได้ เช่น หน้า 30 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต กลยุทธ์การ
สอนต้องเป็นกลยุทธ์การสอนนอกชั้นเรียน เป็นกิจกรรมนักศึกษาโครงการพิเศษ เช่น ก าหนดให้นักศึกษาไปทัศนศึกษา
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา หน้า 37 ตัดด้านทักษะพิสัยออก เนื่องจากปริญญาโทและปริญญาเอก
ไมค่วรมี  

(5) ตรวจสอบการระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร  

(6) ควรเพิ่มรายวิชาเสริมส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านดนตรี  
(7) ควรตรวจสอบชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เช่น 

Principle concept ต้องเติม s ค าอธิบายรายวิชาต้องเป็นวลี เป็นต้น 
(8) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อปริญญาโดยพิจารณาจากความเกี่ยวพันกับประเภทวิชาชีพหรือ

วิชาการเพ่ือความชัดเจน โดยอาจปรับแก้เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเพราะเป็นวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้ง
เนื้อหาของหลักสูตรเป็นรายวิชาทางการศึกษาด้วย 



๑๒ 

 

(9) ควรตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและตลาดแรงงานด้านดนตรีของ
ประเทศไทยในอนาคตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควรเน้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยเน้นเรียนเพ่ือเป็น
อาจารย์ผู้สอน แต่ควรมองถึงการเรียนเพื่อเป็นนักดนตรี ผู้สร้างงานและสร้างอุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีด้วย  

(10) ควรปรับรายวิชาแรกของวิชาบังคับ หมวดวิชาเอก เป็นรายวิชาที่ เป็นศาสตร์แนวคิดทฤษฎี
ทางด้านดนตรีศึกษา  

(11) ควรพิจารณาเปิดสอนนอกเวลาราชการส าหรับผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายครูสอนดนตรีในโรงเรียน
ที่มาพัฒนาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
 

 4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยการดนตรี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(คณะกรรมการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 
2563  
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องชัดเจน โดยควรเขียนแยกมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน
อย่างชัดเจน ได้แก่ข้อ 1 ไม่ควรน าการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ 3 มารวม ข้อ 2 ความรู้ 
ความเข้าใจเป็นมาตรฐานที่ 2 ไม่ควรมีการประยุกต์ใช้และพัฒนาความรู้และการวิจัยซึ่งเป็นมาตรฐานที่ 3 ข้อ 4 
จัดการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีศึกษาได้ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการเขียนแบบเปิดกว้างซึ่งอาจส่งผลเสียได้ 
และข้อ 5 ควรเขียนให้สามารถประเมินได้ เป็นต้น 

(2) ควรปรับการระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ได้แก่ ข้อ 5 “ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และข้อ 6 ตรวจสอบการเขียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น  

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ มี
ความหมายสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ได้แก่ รายวิชาแนวโน้มดนตรีศึกษาของโลกต่อการพัฒนา
การศึกษา รายวิชานวัตรังสรรค์ทางดนตรีศึกษา  

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) 
(5) ตรวจสอบความถูกต้องของค าอธิบายรายวิชาโดยตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หน้า 18 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 5501231 จ านวน 48 หน่วยกิต ในการระบุว่า  
โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร  และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 5501232 จ านวน 36 หน่วยกิต ในการ
ระบุว่าโดยความเห็นชอบของที่ปรึกษา หรืออาจระบุไว้อย่างกว้างว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 



๑๓ 

 

(6) เนื่องจากมีศักยภาพอาจารย์พร้อมจึงควรพิจารณาเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา 
(7) ควรปรับรายวิชาแรกของวิชาบังคับ หมวดวิชาเอก เป็นรายวิชาที่เป็นศาสตร์แนวคิดทฤษฎีขั้นสูง 

ทางด้านดนตรีศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปรัชญาของดนตรีศึกษา สถานการณ์ภาวะปัจจุบันและแนวโน้มจุดเด่นที่
ส าคัญทางด้านดนตรีศึกษา 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
 

  4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563) 
สรุปเรื่อง 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 
การพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

(๑.๑) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 มีการระบุหมวดวิชาเอก ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในหน้า 1  
(๑.๒) ไม่ควรระบุหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
(๑.๒) ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรแต่ละแผนให้ครบถ้วนชัดเจน   

(2) ปรับแก้ไขการระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนและครบถ้วน เช่น การระบุสาขาวิชาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(3) ตรวจสอบการเขียนและการเรียบเรียงรูปแบบของหลักสูตรให้ถูกต้อง รวมทั้งการระบุจ านวน
หน่วยกิต เช่น รายวิชาวัฒนธรรมศึกษาไม่ควรเป็นวิชาบังคับโดยตรง 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มี
ความหมายสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตรงกัน ได้แก่ รายวิชาการสอนภาษาไทยในภาษาต่างประเทศ 
(Teaching Thai Language for Foreigners)  

(5) ควรมีมาตรการของสภามหาวิทยาลัยในการตรวจสอบการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือความชัดเจนว่าได้แก้ ไขถูกต้องตามข้อเสนอแนะ และ 
ท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้พัฒนาหลักสูตร ประธานหลักสูตร คณะ ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย โดยอาจมีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการได้หารือเรื่อง 
การพิจารณาหลักสูตรในการปรับมุมมองให้ตรงกัน 

(6) ควรปรับการระบุวัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน โดยการระบุให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือเปิดช่องให้สามารถรับนักศึกษานอกเวลาได้ในอนาคต 



๑๔ 

 

(7) หลักสูตรควรน าเสนอความโดดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีความหมายต่อการประกอบ
วิชาชีพ โดยหลักสูตรต้องแก้ปัญหาของผู้ประกอบวิชาชีพและอุตสาหกรรม (Pain Point) ควรน ามืออาชีพ 
ในการประกอบวิชาชีพระดับต้นของประเทศมาสอน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกิจกรรม ซึ่งปัญหาของ 
การเรียนการสอนภาษาไทยในระบบการศึกษาไทยคือ ผู้เรียนขาดทักษะการจับประเด็น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิง
วิพากษ์ (Critical Thinking) ขาดความสามารถในการเล่าเรื่องให้คนอ่ืนประทับใจ ความสามารถในการน าเสนอ 
ความสามารถในการใช้ภาษาที่สละสลวย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในเรื่องของการสื่อสาร เป็นต้น เนื่องจากขาด
นวัตกรรมในการจัดการเรียนสอนภาษาไทย จึงควรสร้างหลักสูตรที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้เป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยได้ และควรเพ่ิมจุดเด่นให้บัณฑิต เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีความเชี่ยวชาญการเขียนสุนทรพจน์ เขียน 
ค าโฆษณา เขียนบทละคร นิยาย เขียนบทประพันธ์ ค าบรรยาย บทพากย์ เป็นต้น  

(8) ควรปรับการเขียนปรัชญาให้ถูกต้อง มีความกระชับและสื่อความหมายชัดเจน และตัดค าว่า  
“ให้ความส าคัญว่า” ออก 

(9) ควรน ารายละเอียดของการปรับแก้ไขหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของสภาวิชาการน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาความถูกต้องและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2563) และ 
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 5.1 รายงานฐานะการเงินประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
สรุปเรื่อง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสนอรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย 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 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 4. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 5. งบแสดงผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานฐานะการเงินประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 

 5.2 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
สรุปเรื่อง  
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 24 ได้ก าหนดหน้าที่ของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาต่ออธิการบดีหรือ 
สภามหาวิทยาลัย 
 2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 



๑๕ 

 

 3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ 
ความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ฝ่ายเลขานุการได้น ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2563  
วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่  
19 มีนาคม พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

 5.3 ก าหนดการโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในรัชกาล 
ที่ 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเลื่อนก าหนดการโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายใน
รัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ราชภัฏสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 5.4 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้  
ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในรอบปี พ.ศ.2562 
(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2562) โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน และใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการศึกษาอ้างอิง รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานส านักงานของสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2562 
 

 5.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเรื่อง  
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ิมเติม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 32 วรรคสอง 
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  1048/2563  
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕63  
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๔/๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 



๑๖ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                             ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


