
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 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. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณ ี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๓. ดร.จ านงค์ ตรีนุมิตร ผู้น าเสนอวาระ 
๔. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การมอบหนังสือ “ดุจดวงแก้วสว่างล้้า เลิศค้าสอน” ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอมอบ
หนังสือ “ดุจดวงแก้ว สว่างล้ าเลิศค าสอน” แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 
โดยหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่รวบรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
ที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 – 2560 รวม 39 ปี และภาพวาดในอิริยาบถ
ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งวาดโดยอาจารย์ผู้สอนศิลปะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 
แห่งด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การมอบของขวัญปีใหม่แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอมอบ
ของขวัญปีใหม่แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน โดยมีช้อนสลักชื่อบรรจุในกล่องผ้าสีม่วงเป็นของขวัญมอบแด่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และของขวัญอ่ืนๆ มอบแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านอ่ืนๆ เป็นของขวัญ
แทนค าขอบคุณที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
พ.ศ. 2563  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕63 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕63  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

(1) หน้า 9 วาระที่ 4.5 บรรทัดที่ 4 แก้ไขจากค าว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี”
เป็น “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” 

(2) หน้า 10 วาระที่ 4.6 บรรทัดที่ 19 แก้ไขจากค าว่า “ควรเพ่ิมหมายเหตุในบุคคลรายที่ 1 – 3” 
เป็น “ควรเพิ่มหมายเหตุในบุคคลรายที่ 1 – 3 ของคณะครุศาสตร์” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 ตามท่ีได้มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
  3.1 สืบเนื่องและแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วาระท่ี 5.1 เรื่อง ค้าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 27/2563 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2562 
 
 



๓ 

 

สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วาระที่ 5.1 เรื่อง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 27/2563 เรื่อง 
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2562 ที่เสนอเพ่ือทราบในวาระที่ 5.1 
ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยต้องแก้ไขข้อความ ดังนี้ 

(1) แก้ไขข้อความค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 27/2563 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2562 จากค าว่า “เกษียณอายุราชการ” เป็น “พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี” 

(2) แก้ไขมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระที ่5.1 จาก “รับทราบ” เป็น “เห็นชอบ” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  3.2 สืบเนื่องและแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วาระที่ 5.2 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด้ารงต้าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วาระที่ 5.2 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ให้แก้ไขข้อความ
ในประกาศฯ ดังกล่าว จากค าว่า “เกษียณอายุราชการ” เป็น “พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดี” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลงานฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดท ารายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 วั นพฤหัสบดีที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ.2563  
 

 



๔ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) เนื่องจากในส่วนที่ 2 การประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร มีค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กระจายตัวค่อนข้างมาก จึงควรมีการแปลผลในเชิงสถิติโดย
อธิบายความหมายของผลคะแนนดังกล่าวและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแก่มหาวิทยาลัยด้วย 

(2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการหรือบุคลากร
ส ารองส าหรับหลักสูตรวิชาชีพควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ข้อมูลขัดแย้งกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(3) การก าหนดตัวชี้วัดควรสะท้อนคุณภาพนักศึกษา คุณภาพงานวิจัยและงานบริการ และการบริหาร
จัดการ ที่ประเมินจากการใช้ทรัพยากร การรับรู้ของหน่วยงานภายนอก ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงความสุข  
ในการท างานของบุคลากรด้วย โดยตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ควรมีการประเมินที่เฉพาะเจาะจงแยกจาก
อัตราการมีงานท า โดยอาจประเมินข้อมูลรายได้ของบัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1  ปี และ 3 ปี ตามล าดับ  
เพ่ือแสดงศักยภาพในการสร้างรายได้ แต่การประเมินเฉพาะรายได้ยังไม่สามารถสะท้อนลึกลงไปยังอุดมการณ์ของ
บัณฑิตได้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เหมาะสมต่อไป  

(4) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณให้มีการท า Commission Research เพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยในเชิงลึกอย่างละเอียด รวมทั้งการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างสมรรถนะและสร้างองค์ความรู้แก่
คณาจารย์และบุคลากร เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย 

(5) รายงานผลการประเมินระดับคณะในองค์ประกอบย่อยพบว่าแต่ละคณะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น โดยมีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา คณะจึงควรมีการน าไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบอย่างแก่คณะอ่ืนได้ 

(6) ควรพัฒนาวารสารวิชาการให้อยู่ใน Tier1 และควรส่งเสริมให้ทุกศาสตร์สาขาวิชามีวารสาร 
ทางวิชาการรองรับ ซึ่งหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแบบใหม่ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้
อาจารย์สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 4.2 รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 มีมติอนุมัติ
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 13 (9) 
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน



๕ 

 

ของรัฐ พ.ศ.2561 แล้ว เห็นสมควรเห็นชอบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน  
และสถาบัน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อเนื่อง  
ทุกปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒ และใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๖๒ ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน 
และสถาบัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร จ านวน  
๘๔ หลักสูตร โดยมีผลการประเมินผ่านการก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร และมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน ๓ หลักสูตร ระดับดี จ านวน ๗๒ หลักสูตร และระดับปานกลาง จ านวน ๙ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีคุณภาพ
การด าเนินงานระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่และเข้ารับการประเมินเป็นปีแรก 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับคณะ มีจ านวน ๗ หน่วยงาน 
โดยมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
มีจ านวน ๑๘ หน่วยงาน โดยมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสถาบัน มีคะแนนรวม
เท่ากับ ๔.๕๒ คะแนน โดยมีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  
มีคุณภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วจึงน ารายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 (1) ควรอธิบายรายละเอียดให้เหตุผลเพิ่มเติมเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้  
- หน้า 34 ข้อมูลงานวิจัยแต่ละคณะ มีคณะที่ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ 2 คณะ ควรระบุ

รายละเอียดอธิบายเหตุผลที่ได้ผลการประเมินระดับพอใช้  
- หน้า 35 การผลิตบัณฑิต ข้อ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม มีระดับพอใช้ 4 คณะ 

แต่เมื่อพิจารณาผลการประเมินในรายหลักสูตรพบว่าอยู่ในระดับดีทั้งหมด จึงควรอธิบายเหตุผลที่ได้ผลการประเมิน
ระดับพอใช้ 



๖ 

 

- หน้า 36 องค์ประกอบด้านการวิจัย ควรระบุเหตุผลที่เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

- หน้า 45 องค์ประกอบที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อค้นพบ จึงควรมีข้อมูล 
ข้อค้นพบประกอบ  

(2) ควรตัดข้อมูลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณออก เนื่องจากสองปีที่ผ่านมางานวิจัย
ไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากมีการจ าแนกกลุ่มออกไป  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะหมดวาระลงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 (14) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า  กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
 

4.5 การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช้านาญการ (จ้านวน 1 ราย) 
สรุปเรื่อง 
 นายชาตรี  คนงานดี พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดส านักงานอธิการบดี ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 



๗ 

 

 1. การตรวจสอบคุณสมบัติ โดยผู้เข้ารับการประเมินมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ มีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ าของระดับช านาญการ (สูงกว่า
ขั้นต่ า 24,700 บาท) โดยใช้กรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ที่ผ่าน  
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ ว่างอยู่ 2 อัตรา 
 2. การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ 
เพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการและส่งผลงานจ านวน 2 รายการให้พิจารณา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงานและ
ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ น าเข้าที่ประชุม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณภาพ
ของคู่มือการปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ไม่ต่ ากว่าระดับดี (ตั้งแต่ 70 คะแนน  
ขึ้นไป) 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ใช้ผลคะแนนการประเมิน  
การปฏิบัติราชการย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จ านวน 4 รอบการประเมินล่าสุด ของผู้ขอรับการประเมินฯ ซึ่งงานสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลคะแนนการประเมินฯ ของผู้ขอรับ  
การประเมินฯ  
 4. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการประเมินแทน โดยให้มีการทดสอบภาคทฤษฎี  
การสัมภาษณ์และการทดลองปฏิบัติ กับผู้ขอรับการประเมินฯ โดยอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจข้อสอบและให้คะแนนเอง
ทั้งหมด และส่งผลคะแนนการประเมินให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ น าเข้าที่ประชุม โดยผู้ที่ผ่าน  
การประเมินต้องมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งทุกด้านไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (ทุกด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60)    
 ตามที่ อ้างถึ งข้างต้น การประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) ระดับ
ช านาญการได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น 
 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ได้
ประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อตรวจสอบผลคะแนนการประเมินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมินที่ได้รับ แล้วจึงสรุปผลการประเมินและเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับ
ช านาญการ) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ความจ าเป็น และเหตุผลของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 
1 ราย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 



๘ 

 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายชาตรี คนงานดี พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานอธิการบดี ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ 
 

 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  
พ.ศ.2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับใหม่ขึ้น เพ่ือเป็นการปรับปรุง 
ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แล้วได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯว่าด้ วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 โดยมีข้อแก้ไข รายละเ อียดปรากฎตามเอกสารแนบ และมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมส่งที่ นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการ
กองบริหารงานบุคคล ด าเนินการแก้ไขและน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ยในคราวประชุม ครั้ งที่  18/2563  
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... และ  
มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้วจึงน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 
 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของร่างข้อบังคับฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

- ข้อ 9 (4) แก้ไขจาก “การลงคะแนนให้เลือกโดยตรงและลับ” เป็น “การลงคะแนนให้ใช้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ”  

- ข้อ 12 แก้ไขจาก “ให้ประธานสภาและกรรมการสภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ การเริ่มนับวาระให้เป็นไปตามประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ ๑๑” เป็น  
“ให้ประธานสภาและกรรมการสภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ การเริ่มนับวาระให้เป็นไปตามประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ ๑๑” 

- ข้อ 16 แก้ไขจาก “การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม” เป็น “ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการอย่างน้อย 
ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 

(2) ควรพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งที่ติดต่อกันมากกว่าสองวาระ
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้  
(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้เสนอขอแก้ไขและเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและเงินรายได้ พ.ศ.2562 เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นกับ



๙ 

 

สถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยมีมติเห็นชอบ 
การขอแก้ไขและเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณและเงินรายได้ 
พ.ศ.2562 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2563 วันอังคารที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณ
เงินรายได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 12/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผล และความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีงบประมาณเงินรายได้ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 4.8 การอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณาในกรณีผล 
การประเมินผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก้าหนด 
สรุปเรื่อง 

คณาจารย์ จ านวน 5 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนก
เป็นระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช  (กรณีการขอทบทวน
ผลการประเมิน ครั้งที่ 2) (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
ประกอบด้วย (1) อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา  (2) อาจารย์พัชนี  แสนไชย และ (3) อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน 

1. ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ข้อ 5.2 ระบุเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ , (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 หมวด 3 การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ , 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556  ข้อ 3 ระบุเกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 หมวด 3 การขอแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และหมวด 4 การแต่งตั้ง ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น
แล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

2. ในกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา อาจารย์พัชนี 
แสนไชย และอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระ 
ในประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้อ 5.2 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 
การก าหนดวันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น
แล้วในคราวประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2563 วันที่ 3 ธันวาคม 2563  



๑๐ 

 

3. มหาวิทยาลัยด าเนินการตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
(9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
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 าสั่งแต่งตั้ง... และประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง...  
โดยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
 - อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ   เหล่าวานิช   เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) 
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม  2561 

  - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังนี ้
1) อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา     เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาการศึกษา (6501) 
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145) 
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  2563 

  - พิจารณากรณีการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ฯ ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา  เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) 
2) อาจารย์พัชนี แสนไชย    เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย 
(610505)  

3) อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน  เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502) 
อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201)  

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ า 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และอนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   



๑๑ 

 

มติที่ประชุม 1) อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ตั้งแต่
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 2) อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (650145)  
 3) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา 
 4) ไม่อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ  
  4.1) อาจารย์พัชนี แสนไชย 
  4.2) อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน 
 

 4.9 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะต่างๆ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) จ านวน 7 หลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ( TQF) พ.ศ.  2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
การประชุม) 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานบัญชีกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง  
 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ขอรายงานบัญชีกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2563) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ข้อ 8 (5) ระบุให้คณะกรรมการมีหน้าที่ รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.2 รายงานบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกองทุนสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอรายงานบัญชี
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ข้อ 9 (4) ระบุให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและการบัญชีของกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีงบประมาณ  
 คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ขอรายงาน
บัญชีกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ข้อ 7 (6) ระบุให้คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกองทุน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก้าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


