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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 22 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.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

  

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ         ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ   
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้น าเสนอวาระ  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๔. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๗. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้น าเสนอวาระ 
๘. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑๐. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๑๑. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้     

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต   เพียรชอบ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร   ท่อแก้ว 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท   ชุนดี 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์ 
    5. ดร.สุรัฐ   ศิลปอนันต์ 
    6. นายทนง   โชติสรยุทธ์     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การเพิ่มวาระการประชุมที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ 
2/2563 พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยขออนุญาต 
ที่ประชุมเพ่ิมวาระการประชุมที่ 4.11 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 2/2563 พ.ศ. .... 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

1.3 การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 จากอาคารเจ้าพระยา
อรรคมหาเสนา (บุนนาค) ชั้น 10 เป็น อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
สถานที่จัดประชุม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จากเดิมก าหนด ณ ห้องประชุม  
ชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เปลี่ยนแปลงเป็นห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกประกาศ 2 ฉบับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้มหาวิทยาลัยต้องออกประกาศ เรื่อง 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 
5/2564 จากเดิมได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่า จะอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงหลังสงกรานต์ จึงปรับเปลี่ยนเป็นให้
อาจารย์จัดการเรียนการสอนและด าเนินการประเมินผลผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้คณะและสาขาวิชา
พิจารณายกเว้นเฉพาะรายวิชาปฏิบัติที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาเฉพาะกรณีไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทางของ
นักศึกษา และออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร ให้อาจารย์สอนออนไลน์ ส่วนบุคลากร
สายสนับสนุนให้สลับวันมาท างาน และให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ได้แก่ พิธีเปิด อาคาร
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ได้ขอถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แล้ว รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ตลอดทั้งภาคเรียน โดยในภาคเรียนต่อไปจะแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไขหน้า 3 บรรทัดที่ 30 แก้ไขรายชื่อผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
จ านวน 2 ท่าน เป็นผู้มาประชุม คือ 
     1. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
     2. นายทนง  โชติสรยุทธ์  

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ไม่สามารถรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  
3/๒๕64 ได้ เนื่องจากยังไม่ได้เข้ารับต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  และน าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข และรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ
การด าเนินงานของหน่วยงานนอกโครงสร้าง 
สรุปเรื่อง 
 งานวินัยและนิติการ ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เกี่ยวกับคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... เพ่ือให้
หน่วยงานนอกกรอบโครงสร้าง มีแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2563 พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัยทบทวนการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยน าไป
หารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือหน่วยงานก่อน เนื่องจากหน่วยงานทั้ง ๘ หน่วยงานตามร่างข้อบังคับข้างต้น เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จึงชอบด้วยกฎหมาย และอาจ
ก าหนดให้มีโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการที่แตกต่างกันได้ตามภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน โดยไม่
จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
หน่วยงาน เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากหน่วยงานใดที่มี
ภารกิจหรือโครงสร้างหน่วยงานไม่แตกต่างกัน และมหาวิทยาลัยต้องการปรับแก้ไขให้เหมือนกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... คณะกรรมการก็เห็นควรให้แก้ไขเป็นรายฉบับไป  
 และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 มีมติเห็นชอบ
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงานนอก
โครงสร้างทั้ง 6 หน่วยงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรพิจารณาให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือส านักด้วย เพ่ือสามารถสื่อสารนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะ รับฟังปัญหา 
ประสานงานการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยอาจลดจ านวนองค์ประกอบของ
รองผู้อ านวยการให้เหลือหนึ่งคน แต่เนื่องด้วยในการบริหารงานองค์กรของหน่วยงานราชการ มีการก าหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรองคณบดีและ 
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รองผู้อ านวยการอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวอยู่แล้ว จึงอาจไม่จ าเป็นต้องมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีร่วมเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักก็ได้ 

(2) ปรับแก้ไขข้อ 13 ในร่างข้อบังคับของทุกส านัก โดยให้ตัด (3) ออก แล้วแก้ไข (4) จาก “พัฒนา 
ติดตาม และตรวจสอบ” เป็น “พัฒนาและก ากับติดตาม”  

(3) เพ่ิมค าว่า “หรือ” ในข้อ 13 (7) ของร่างข้อบังคับของทุกหน่วยงาน โดยแก้ไขเป็น “ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะ (ส านัก) หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 

(4) ปรับแก้ข้อ 8 (5) ในร่างข้อบังคับของวิทยาลัยการดนตรีและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากเดิม “ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ” แก้ไขเป็น “พัฒนาและก ากับติดตาม” เพ่ือให้ไม่ด าเนินงาน
ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

(5) ตรวจสอบความถูกต้องในองค์ประกอบของคณะกรรมการในการก าหนดให้หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ 

(6) ตรวจสอบการระบุค าว่า “คณะกรรมการ” ในร่างข้อบังคับของวิทยาลัยการดนตรี ควรปรับเป็น 
“คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย” ให้ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน  

(7) ร่างข้อบังคับของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ข้อ 11 (3) ให้ระบุจ านวนของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการจากรองผู้อ านวยการที่ไม่ใช่กรรมการตาม (2)  

(8) ควรเพ่ิมหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักกิจการนักศึกษาในการร่วมดูแลงานกิจการคณะ
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะสอดคล้องกับงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

(9) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของธรรมนูญนักศึกษาในข้อบังคับของส านักกิจการนักศึกษา 
(10) ปรับแก้ข้อ 13 ในร่างข้อบังคับของส านักกิจการนักศึกษา แก้ไขจาก “ส านักกิจการนักศึกษา” 

เป็น “ส านัก”  
(11) มอบงานวินัยและนิติการตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค า และรูปแบบของกฎหมายให้

ละเอียดชัดเจนอีกครั้งก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ 
1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 

ของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 

ของส านักกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของส านักคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     5. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     6. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 4.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณากรณีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จ านวน 3 ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  
 1. อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 
โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ภายใต้
เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานหนังสือหรือต ารา มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย  
1 เล่ม ดังนี้ 
  - บทความวิจัย เรื่อง An Investigation of Linguistic and Localised Features of Thai in 
English Writing on Facebook Closed Group เผยแพร่ในวารสาร Advances in Language and Literary 
Studies, 9(6), 1-8.  ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ERIC (Education Resources Information Center) มีส่วนร่วม
ในผลงาน ร้อยละ 100 ผ่านการประเมินในระดับดี  ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก  
  - หนังสือ เรื่อง Connecting Glocal Writing : A Genre-Based and Blended Learning 
Approach to ELF Context เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด กรุงเทพมหานคร มีส่วน
ร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 ผ่านการประเมินในระดับดีมาก ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก  
 สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดส่งผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) โดย
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับ
ดี อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานหนังสือหรือต ารา มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เล่ม ดังนี้ 
  - บทความวิจัย เรื่อง กระบวนการสื่อสารของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง  
เพ่ือประเทศไทยที่น่าอยู่  เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 
พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน 
การประเมิน ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
  - หนังสือ เรื่อง สื่อมวลชนอาเซียน   การเผยแพร่ ฃด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 ผลการประเมินไม่ผ่าน 
การประเมนิ ในเกณฑ์การตัดสินเป็นเอกฉันท ์
 สรุปผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. 
 3. อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(1113) โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์



๗ 

 

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2560 ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 2 เรื่อง ดังนี้ 
  - บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8 ที่มีผลต่อ 
การผลิตก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์การเผยแพร่  ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน 
กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 1317 - 1329 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 
ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับดี  ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
  - บทความวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล  การเผยแพร่  
ในวารสารวิจัย มทร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 62 - 65 อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 2 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 50 ผลการประเมินไม่ผ่านการประเมิน ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
 สรุปผลการประเมิน ในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ทั้งนี้มีผลงานวิจัย
จ านวน 1 เรื่องที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสามารถเก็บผลการประเมินดังกล่าวไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ครั้งต่อไปได ้

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าวข้างต้น โดยให้น าเสนอสภา
วิชาการเพ่ือให้ความเห็น แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104)   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564    และ
พิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์
ของ ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร และในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ 
 ที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564  
ให้ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) และพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
2) อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113) 
  

การพิจารณา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน 
ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจง
ข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 , (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว 



๘ 

 

เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(7104) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564  

และไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ เนื่องจากผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เฉลิมทรัพย์  กรัณย์จักรวุฒิ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (7104) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 
 2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ 
 

 4.3 การขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้น าหลักสูตรที่ ผ่ านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตั้ งแต่ปี  พ.ศ .2559  
โดยน าเสนอไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือรับทราบ
หลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : 
CHECO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ต่อมาพบว่ามีหลักสูตรจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการรับทราบ เนื่องจาก  
มีข้อแนะน าให้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องการขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 หลักสูตร ให้มีวงเล็บ 4 ปี ดังนี้ 
      1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 

1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 



๙ 

 

1.11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1.12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.18 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1.19 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

    2. อนุมัติแก้ไขหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ให้ปีอนุมัติหลักสูตรตรงกับปีรับนักศึกษา ดังนี้ 
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 
2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 

(พ.ศ. 2561) 
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2562 

     3. อนุมัติแก้ไขหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ให้ปีอนุมัติหลักสูตรตรงกับปีรับนักศึกษา (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 4.4 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 3) 
สรุปเรื่อง   
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดท ารายละเอียดเพ่ือขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๓) ตามสาระส าคัญของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2562 หมวด 2 ข้อ 14 ให้
อธิการบดีจัดท าประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยโดยแยกประเภทงบรายจ่าย
ตามแผนงาน งาน และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณนั้น ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรื่องเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2564  วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564   รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารดังแนบ 
  

 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทคงคลัง–บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งที่ 3) จ านวน 
27,250,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทคงคลัง–บ.กศ. ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 3) จ านวน 27,250,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 4.5 การเลือกผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 333/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดท าประกาศต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย ต่อมาได้ด าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  พัดเอ่ียม 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และให้ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ผลการพิจารณากลั่นกรองได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  พัดเอ่ียม 
 ฝ่ายเลขานุการน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมเอกสาร
ข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564  
  

การพิจารณา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการ
แต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม 
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 



๑๑ 

 

 ที่ประชุมได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนน 
โดยเปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง   
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 
 

 4.6 การเลือกผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 334/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  
สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
กิจการนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
กิจการนักศึกษาโดยหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดขึ้น ปรากฏว่า 
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 ราย ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์  เขียนวงศ์ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ โดยให้ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ผลการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาฯได้รายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา จ านวนไม่เกิน 3 รายชื่อ เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์  เขียนวงศ์ 
 ฝ่ายเลขานุการน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษาพร้อมเอกสาร
ข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564  
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งส านักกิจการ
นักศึกษา และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย 



๑๒ 

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธีรถวัลย์  ปานกลาง 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการ
นักศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2564) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง
การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
4/2564 วันพฤหัสบดีที ่22 เมษายน พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยให้น าผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างหลักสูตรมา
ให้ความรู้กับผู้พัฒนาหลักสูตรหรือผู้จัดท าหลักสูตรใหม่  

(2) การออกแบบหลักสูตรต้องเริ่มจากการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่เชี่ยวชาญวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วน าไปปรับให้เข้ากับโครงสร้างหลักสูตรต่อไป 

(3) ปรับวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ซึ่งยังขาดเรื่อง  
ทักษะทางปัญญา ดังนั้นในข้อ 1.3.3 อาจแก้ไขเป็น “มีความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์” และต้องเรียงล าดับให้
ตรงกับที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 

(4) ควรมีรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

(5) ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เนื่องจากมีรายวิชาที่
ไม่ใช่พื้นฐานทางวิศวกรรม คือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร โดยอาจปรับเป็นวิชาการน าเสนอข้อมูลความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า  

(6) ปรับรายละเอียดในหน้า 61 – 65 ให้ถูกต้องชัดเจนและสัมพันธ์กับแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

(7) ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ควรมีเนื้อหาภาษาอังกฤษผสมกับเนื้อหาภาษาไทย 
(8) รายวิชาสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ควรใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ในค าอธิบายวิชาโดยให้ระบุเป็น

หลักการเท่านั้น 
(9) ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยให้ถูกต้องตรงกับภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาวิทยาการหุ่นยนต์ขั้น

แนะน า (Introductory Robotics) แก้ไขเป็น “วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นน า” 



๑๓ 

 

(10) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) เช่น วิชาฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม ควรให้ความส าคัญกับคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรับให้อยู่ในตารางช่องที่ 1 ทั้งหมด และวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม 
ให้น้ าหนักน้อยไป ควรปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(11) ควรเพิ่มหัวข้อที่ 3.1.5 เรื่องความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ตรงกับ
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยเพ่ิม 
ความคาดหวังของผลลัพธ์ในทุกชั้นปี โดยพิจารณาจากรายวิชาในแผนการเรียนแต่ละปี  

(12) ปรับแก้ไขภาษาอังกฤษของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นค าว่า Internship ให้ตรง
กับทุกหลักสูตร  

(13) ควรเพ่ิมเนื้อหาการเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาตามท่ีมาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ 

(14) ควรมอบหมายให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
หลักสูตรให้ถูกต้อง 

(15) ควรพิจารณางบประมาณรายจ่าย โดยปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับ
หลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสกู้ได้เต็มจ านวนและน ามาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(16) ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรโดยเพิ่มด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่น 
และการเป็นหลักสูตรสร้างนวัตกร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันตอบสนองต่อภาคอุตสาหการ และ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจริยธรรม  

(17) ตรวจสอบเนื้อหาภาษาอังกฤษของรายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
(18) ควรเพิ่มรายละเอียดของการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้ครบถ้วน  
(19) ปรับแก้ไขหน้า 89 สถานที่และอุปกรณ์การสอน เนื่องจากมีข้อความซ้ าซ้อนกัน และควรเพ่ิม

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสม 
(20) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ ทุกปี 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยรวบรวมประมวลผลข้อมูล
จากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรม “การพัฒนารายวิชาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป” โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการวางแผนก าหนดแนวทาง 
การพัฒนา และยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๔ 

 

 2) คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุม  เหมาะสม  และสอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไป 
ในกลุ่มวิชา โดยก าหนดชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา ก าหนดกลยุทธ์การสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลในรายวิชา  

แล้วจึงรวบรวมประมวลผลข้อมูลจัดท า (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบการก าหนดจ านวนหน่วยกิตภาคบรรยายและภาคปฏิบัติของรายวิชาให้ถูกต้อง  
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความหมายสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์  
(3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
(4) ตรวจสอบการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ

สอดคล้องกับรายละเอียดในหน้า 15 
(5) ควรพิจารณาเพ่ิมเนื้อหารายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

นักศึกษาในยุคปัจจุบันที่สามารถสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้กับบัณฑิต ได้แก่ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านสุขภาพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการครองชีวิต การพัฒนาท้องถิ่น การท าธุรกิจออนไลน์ การวางแผนชีวิต การมีจิตอาสา 
การเห็นคุณค่าของคน Digital literacy การเป็นผู้ประกอบการ Streaming การเงิน และภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยอาจ
ก าหนดเป็นรายวิชา  1  หน่วยกิต เพ่ือให้สามารถเลือกศึกษาได้หลากหลายยิ่งขึ้น   และปรับจ านวนลดหน่วยกิตใน 
บางรายวิชาลงเพื่อความเหมาะสม  

(6) ปรับเพิ่มรายวิชาในบางหมวดทีม่ีรายวิชาเดียวโดยเพิ่มเป็นวิชาเลือก   
(7) ควรเพ่ิมรายละเอียดของรายวิชาให้ครอบคลุมกับเนื้อหาการสอบภาค ก ของส านักงาน ก.พ.  

จะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
(8) ควรพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถเลือกเรียนวิชาศึกษา

ทั่วไปของ พ.ศ. 2565 ได้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนวิชาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 
(9) ควรปรับชื่อรายวิชาให้มีความชัดเจน มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของรายวิชาและมีความน่าสนใจ 

ยกตัวอย่างชื่อรายวิชา Designing Your Life การวางแผนชีวิตตนเอง วิชา Social Justice สังคมยุติธรรม  
เป็นการสร้างทัศนคต ิวิชาคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เป็นเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  

(10) มหาวิทยาลัยอาจแก้ไขปัญหาเรื่องนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ง่าย เนื่องจากได้
คะแนนสูง โดยปรับเป็นให้เพียงผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่ให้เกรดในวิชาศึกษาท่ัวไป  

(11) ควรให้ความส าคัญกับผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการน าวิทยากรภายนอกมาร่วมสอน และเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
   



๑๕ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.9 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (หลักสูตรใหม่) 
 ถอนวาระ โดยน าไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 

 4.10 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
 ถอนวาระ โดยน าไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
  

 4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2563 
พ.ศ. ....   และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย   ในคราวประชุม  ครั้งที่ 7/2564 
ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ 
2/2563 พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เฉพาะภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสร็จสิ้นแล้ว ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
ข้อ 9 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กระทรวงเจ้าสังกัดและเสนอต่อผู้ก ากับดูแลหรือ
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 



๑๖ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.2 รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการด าเนินงาน  
ทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่แท้จริงได้ หรือแสดงหลักฐานผลต่างของรายการทรัพย์สิน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจึงไม่สามารถตรวจสอบว่าทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่ จึงท าให้มีผลกระทบต่องบฐานะทางการเงิน และผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเรื่องทรัพย์สินให้ถูกต้องในปีถัดไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้สั่งการผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และต้องแล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.3 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย  
สู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล แล้วจึงสรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 5.4 หนังสือแจ้งค าสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีคดีพิพาทของ รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยได้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  
และปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดได้ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนี้จนเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาล  
จะพิจารณาพิพากษาหรือท าค าสั่งได้แล้ว จึงมีหมายแจ้งค าสั่งศาลสอบถามมายังมหาวิทยาลัยว่าจะประสงค์ที่จะจัดให้มี
การนั่งพิจารณาคดีหรือไม่ และประสงค์ที่จะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์ยื่นค า
แถลงเป็นหนังสือแต่เนื่องจากเลยระยะเวลาในก าหนด 7 วัน มหาวิทยาลัยจึงได้ขอขยายระยะเวลาท าค าแถลง ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ต่อศาล ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาท าค าแถลง 
เนื่องจากไม่มีเหตุให้ขยายได้ ส่วนค าขอการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ศาลจะแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาให้ทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   



๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


