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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 
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 นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 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. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 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.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๒๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผู้น าเสนอวาระ 

ผลงานของมหาวิทยาลัย   
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ผู้น าเสนอวาระ  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม ผู้น าเสนอวาระ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นายอภิชาติ สิงห์ชัย 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 าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  
ประดิษฐ์ทรง 
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 
ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเข้าร่วมประชุมท าหน้าที่เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การลงนามมอบอ านาจให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินคดีปกครอง 
สรุปเรื่อง 

 นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ฝ่ายกฎหมายได้น าเรียนสภามหาวิทยาลัย
ให้ทราบถึงค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น กรณีคดีพิพาทของ นายกฤษฎา  สุขส าเนียง ในคดีกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ต่อมาภายหลังจากประชุมสภามหาวิทยาลัย นายกฤษฎา  สุขส าเนียง ได้อุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาล
ปกครองสูงสุด ท าให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท าค าแก้อุทธรณ์ ในการนี้ จึงขออนุญาตคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านได้มอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามแทนสภามหาวิทยาลัยในการจัดท าค าแก้อุทธรณ์
เพ่ือความสมบูรณ์ของกระบวนการทางกฎหมายต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๓ 

 

1.4 การขอเลื่อนวาระการประชุม วาระท่ี 4.8 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภท คงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2)
เป็นวาระที่ 4.2 และเพิ่มวาระที่ 4.9 เรื่อง การขออนุมัติการแจ้งจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาในเล่ม
หลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขออนุญาตเลื่อนวาระการประชุม
ในวาระที่ 4.8 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภท คงคลัง – บกศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) ขึ้นมาพิจารณาก่อนในวาระที่ 4.2 และขอเพ่ิมวาระที่ 4.9  
การขออนุมัติการแจ้งจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย  
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วม
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปประเด็นรายละเอียดข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2565 และจะรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 การขยายระยะเวลาการสอนออนไลน์ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ขยาย
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากเดิมจะเปิดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกคือเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกแก่นักศึกษาในการเดินทางกลับภูมิล าเนา เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่มีวันหยุดราชการ
ติดต่อกันประมาณ 10 วัน และประการที่ 2 ได้รับรายงานจากผู้ประกอบการขายกาแฟแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยว่า 
มีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากญาติอยู่เขตบางแค มหาวิทยาลัยจึงได้ปิดท าการพ้ืนที่ 
ฝั่งอ านวยการเพ่ือฆ่าเชื้อเป็นเวลา 3 วัน และประกาศให้ผู้ไปรับบริการแยกตัวเพ่ือดูอาการและตรวจเชิงลึก ซึ่งผลการตรวจ
ไมพ่บเชื้อโควิด-19 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ไม่มี 

  
  



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ตลอดจนวิธี 
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ และรายงานผล
ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2563 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
1/2564 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 ได้จัดประชุมเพ่ือด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรตรวจสอบรายละเอียดของแบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอ่การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้สามารถประเมินผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  

- ปรับสัดส่วนรายละเอียดในหัวข้อบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์
เป็นส่วนมากจึงไมส่ามารถประเมินบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน 

- ปรับแก้ไขค าว่า “พอใจ” ให้แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ได้แก่ หน้า 36 ข้อ 16 “นักศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์” แก้ไขเป็น “นักศึกษา
ได้รับความรู้ในเรื่องของศาสตร์ที่เรียน” “ได้รับการพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม” หรือ “ได้รับการชี้แนะในเรื่อง
วิชาชีพ” และหน้า 37 “พอใจกับกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ” แก้ไขเป็น “ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว” 
หรือ “ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา” 

(2) ควรเพ่ิมรายละเอียดข้อค าถามที่เกี่ยวกับส านักในแบบสอบถามการประเมินผลการรับรู้และ  
ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยควรมีข้อค าถามของ
ทุกส านัก โดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
และส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  

(3) ในส่วนที่ 1 ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลสองประเด็น ได้แก่ โครงการ อว. จ้างงาน 
และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภท  
คงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) 
สรุปเรื่อง 
 อธิการบดีได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิ นรายได้ พ.ศ. 
2562 ข้อ 14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 
และครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประเภท คงคลัง – บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) จ านวนรวม 41 ,951,300 บาท 
รวมถึงศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
ได้ทัน จ านวน 27,250,000 บาท และขอขยายเวลาการใช้เงินรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ านวน 306,064 บาท 
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ (11 )  
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) เนื่องจากการขออนุมัติแผนใช้จ่ายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 27,250,000 บาท เป็นกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ และไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ตามข้อ 17 วรรคท้าย ก าหนดให้เงินดังกล่าวพับไป 
แล้วน าเข้าเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจขยายเวลา จึงเห็นสมควรให้น าเสนอขออนุมัติ
งบประมาณใหม่ในการประชุมคราวถัดไป  

(2) การอนุมัติขยายเวลาการใช้เงินรายได้ ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ านวน 306,064 บาท เป็นอ านาจของอธิการบดี จึงไม่ต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(3) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนการใช้
งบประมาณการเงินเพ่ือให้กระบวนการพิจารณางบประมาณมีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดอบรมหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย อาทิ กองนโยบายและแผน กองคลัง งานวินัยและนิติการ เพ่ือให้ในการด าเนินการมีความเรียบร้อย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการร่างแนวปฏิบัติที่ดีด้านธรรมาภิบาลส าหรับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยควรมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งท าหน้าที่พิจารณารายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อบังคับ การเงินงบประมาณ เพ่ือช่วยสภา
มหาวิทยาลัยกลั่นกรอง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยที่มีความช านาญและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เชี่ยวชาญด้านระเบียบข้อบังคับเพ่ือรองรับการเป็นผู้บริหารในอนาคต 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2) จ านวน 41,951,300 บาท  
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 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติ 
ที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที ่ 
1 เมษายน พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรพิจารณาปรับเพิ่มภาษาท่ีใช้จากภาษาไทยเป็นหลักควรเพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
  (2) ควรพิจารณาแผนการรับนักศึกษาให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนและศักยภาพของคณาจารย์ 

(3) ควรปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีจ านวนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยอาจ
ปรับให้เหลือ 36 หน่วยกิต โดยการลดจ านวนรายวิชาจากการบูรณาการประเด็นสาระส าคัญของแต่ละรายวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ าซ้อนให้เป็นวิชาเดียวกัน หรือระบุหมายเหตุให้เฉพาะกรณีผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารเท่านั้นที่ต้อง
เรียน 48 หน่วยกิต 

(4) ควรปรับวัตถุประสงค์ให้แสดงถึงศักยภาพของการเป็นนักการศึกษา และตรวจสอบการระบุ 
จุดขาวจุดด าของทุกรายวิชาในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  

(5) ควรเพ่ิมรายละเอียดด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในรายวิชาเนื่องจากเป็นหลักส าคัญ โดยอาจ
แทรกในรายวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ต้องระบุในชื่อรายวิชาให้ชัดเจนด้วย อาทิ  รายวิชาภาวะผู้น าคุณธรรมจริยธรรม 
ในการบริหารการศึกษา  

(6) ควรตรวจสอบรายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ อาทิ หน้า 34 
ข้อ 2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่ใช่เรื่อง
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และหน้า 36 ข้อ 1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทาง
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง อยู่ในมาตรฐานที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งส่งผลให้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
(Curriculum mapping) ยังไมค่รอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(7) การพิจารณาหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายในภาพรวม 
ไปแล้ว ไม่ควรพิจารณารายละเอียดที่ซ้ าซ้อนกับสภาวิชาการเพ่ือความกระชับในการพิจารณาหลักสูตร โดยอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองก่อนเสนอสภาวิชาการเพ่ือลดภาระของสภามหาวิทยาลัย   

(8) ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวโน้มใหม่ของกระบวนการประเมินผลหลักสูตรและ
การประเมินสถาบันของนานาชาติ โดยเน้นเป้าหมาย Outcome-based education (OBE) ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยแบบก้าวกระโดด รวมถึงแนวโน้มที่ผู้บริหารการศึกษาไม่จ าเป็นต้องจบปริญญาโท
แต่เน้นประสบการณ์เป็นส าคัญ เพ่ือทลายก าแพงที่คนเรียนบริหารการศึกษามากจนเกินความจ าเป็น จะท าให้แนวโน้ม
จ านวนผู้เรียนอาจลดลงตามไปด้วย และผู้บริหารการศึกษาต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี ขั้นต่ าคือระดับB2 



๗ 

 

ดังนั้นหลักสูตรต้องรองรับแนวโน้มผู้บริหารการศึกษาที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ระบบการเรียนการสอน
และการประเมินแบบใหม่ เป็นผู้น าวิชาการ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสะสมของระบบการศึกษาไทยได ้ 

(9) ควรตรวจสอบการระบุภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน 
ในบางหลักสูตรใช้ค าว่า “สารนิพนธ์กับวิทยานิพนธ์” บางหลักสูตรใช้ค าว่า “วิชาวิทยานิพนธ์กับวิชาสารนิพนธ์”  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) 
 

 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชง
และกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2564 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรลดจ านวนหน่วยกิตของวิชาเลือกลงโดยบูรณาการเข้ากับวิชาอ่ืน 
(2) ควรมีนโยบายปรับเปลี่ยนสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักวิจัย เพ่ือให้

สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นและผลักดันให้เกิดเป็น Startup ได้ โดยควรมีหน่วยงานดูแลด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับงานวิจัยโดยเฉพาะ  

(3) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ ให้ครบถ้วน โดยเ พ่ิมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา อาทิ รายวิชาการผลิตพืชสมุนไพร 
กัญชงและกัญชา เนื่องจากการผลิตเป็นการปฏิบัติจึงควรปรับเป็น 3(2-2-5) 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา (หลักสูตร
พหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย 
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  



๘ 

 

ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที ่
1 เมษายน พ.ศ. 2564  
  

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

  (1) ควรปรับรายละเอียดของหลักสูตรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเนื้อหาสาระของรายวิชา 
มีความซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพียงแต่เพ่ิมกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งสามารถรวม
เป็นหลักสูตรเดียวกันแล้วแยกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจของผู้เรียนได้ หรือปรับเนื้อหาให้เน้นการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นหลัก และควรปรับชื่อหลักสูตรให้ชัดเจนตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

(2) ควรปรับจ านวนรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพของหลักสูตร 
(3) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ อาทิ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4) หลักสูตรดังกล่าวไม่ใช่พหุวิทยาการ เพราะมีเพียงการบริหารการศึกษาเท่านั้น พหุวิทยาการต้องมี

วิชาบังคับทางด้านเทคโนโลยีหนึ่งวิชา ด้านสร้างสรรค์เทคโนโลยีอีกหนึ่งวิชา และด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
อีกหนึ่งวิชา เพ่ือแบ่งแยกหลักการของวิชาการให้แตกต่างกัน 

(5) ควรเพิ่มรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ของแผนการศึกษาแบบ 36 หน่วยกิต กับแบบ 
48 หนว่ยกิต ให้มีความแตกต่างกัน 

(6) หลักสูตรต้องมีการสอนนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมการจัดการอย่างแท้จริง 
(7) ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยพิจารณาเปิดหลักสูตรสองแบบ แบบที่ 1 ส าหรับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรอบรู้ในวิชาชีพตนเอง ซึ่งไม่ต้องเน้นการท าวิจัย แล ะแบบที่ 2 คือเพ่ือเป็น
นักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย 

(8) ควรเพิ่มเนื้อหาการพัฒนาชีวิตมนุษย์และพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นนักการศึกษาพัฒนาชีวิตมนุษย์
และพัฒนาสังคมให้สมบูรณ์ข้ึน  

(9) ควรระบุขอบเขตหัวข้อวิทยานิพนธ์ของสาขาเพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนกับสาขาอ่ืน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
การสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าว  
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



๙ 

 

จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2564  
  

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

   (1) ปรับแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี้  
- ปรับแก้ไข 1) ที่ระบุว่า “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์หรือเทียบเท่า..” 

แก้ไขเป็น “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง”  
- ควรสลับต าแหน่ง 2) และ 3) และให้ระบุจ านวนผลงานวิจัยให้ชัดเจน 
- ควรก าหนดเกณฑ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และก าหนดรายละเอียดกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ให้

ชัดเจน 
- ควรก าหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ชัดเจน 

(2) ควรปรับรายละเอียดของการรับเข้าศึกษาเป็น “สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี”
เนื่องจากภาษาท่ีใช้ระบุว่าจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ และควรระบุภาษาที่
ใช้และการรับนักศึกษาให้ตรงกันทุกหลักสูตร 

(3) ควรตรวจสอบภาษาอังกฤษของค าว่าการจัดการการสื่อสารให้ถูกต้องตรงกันทั้งชื่อหลักสูตรและ
รายวิชา และควรพิจารณาชื่อรายวิชาภาษาไทย ค าว่า “นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร” การตัดค าว่าการออกหนึ่งค า 
หากไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดความกระชับและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

(4) ตรวจสอบเนื้อหาการสอนนวัตกรรมให้มีความเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทฤษฎีหรือเรื่อง
ทั่วไป 

(5) ปัญหาสังคมในปัจจุบันคือการสื่อสารภายใต้ข้อขัดแย้ง หลักสูตรควรแก้ไขความขัดแย้ง Non-
Violent Communication (NVC) เพ่ือสื่อสารให้เข้าใจรับฟังกันได ้

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษโดยให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น ได้แก่ 
รายวิชาสัมมนาประเด็นปัญหานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร และรายวิชาการสังเคราะห์ความรู้นวัตกรรมการจัดการ
การสื่อสาร 

(7) ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) 
โดยทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องส าคัญ และปรับให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

(8) ควรเพิ่มรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ของแผนการศึกษาแบบ 36 หน่วยกิต กับแบบ 
48 หน่วยกิต ให้มีความแตกต่างกัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.2564) 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  



๑๐ 

 

โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564  
  

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของค าว่า “ดิจิทัล” ในชื่อรายวิชาหน้า 18-20 ให้ถูกต้อง 
(2) ควรเพิ่มรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ของแผนการศึกษาแบบ 36 หน่วยกิต กับแบบ 

48 หน่วยกิต ให้มีความแตกต่างกัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2564) 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เสนอรายละเอียด 
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 5 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 
 



๑๑ 

 

 4.9 การขออนุมัติการแจ้งจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ระบุจ านวนนักศึกษาในแผนรับ
นักศึกษาเพ่ือเสนอขอรับรองปริญญากับคุรุสภาในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) เป็นแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 5 คนต่อปี
การศึกษา และแผน ข จ านวน 45 คน ต่อปีการศึกษา และคุรุสภาได้ให้การรับรองการจัดการเรียนการสอนตามแผน
รับดังกล่าว ต่อมาส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตรวจสอบพบข้อมูลหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา ในระบบ CHECO ที่อัพโหลดล่าสุดแล้วพบว่าข้อมูลในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ระบุจ านวน
นักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาเป็นแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 5 คน ต่อปีการศึกษา และแผน ข จ านวน 75 คน  
ต่อปีการศึกษา 

อ้างถึงหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.2/560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ปริญญาทางการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาที่คุรุสภาให้การรับรองแล้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจ้งการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาที่ผ่าน
การอนุมัติจากสภาสถาบัน และเสนอศักยภาพการจัดหลักสูตรดังกล่าวให้กับส านักเลขาธิการคุรุสภา หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงน าเรื่องการแจ้งจ านวนนักศึกษาในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อส านักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป 

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นแล้ว แล้วเห็นสมควรอนุมัติ การแจ้งจ านวนนักศึกษา 

ในแผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 5 คน ต่อปีการศึกษา และแผน ข จ านวน 75 คน ต่อปีการศึกษา 
ในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การแจ้งจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา 
(บุนนาค) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


