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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 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. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

  

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร ศิริพละ ผู้น าเสนอวาระ  
๒. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  คางค า ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๔. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. 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 5/2564 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้     

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต    เพียรชอบ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

    3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร   ท่อแก้ว 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท    ชุนดี 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม    สุ่นสวัสดิ์ 
    6. ดร.สุรัฐ    ศิลปอนันต ์
    7. นายทนง    โชติสรยุทธ์     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 
บัวทอง ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อการประชุมคราวที่ผ่านมา เพ่ือให้ครบ 
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยในต าแหน่งผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร ผลปรากฎว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร อีกวาระหนึ่ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

1.3 การเพิ่มวาระการประชุมที่ 3.1 เรื่อง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
สรุปเรื่อง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในการประชุมคราวที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงขออนุญาตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในวาระสืบเนื่อง 
ที่ 3.1 เรื่อง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การเพิ่มวาระการประชุมที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. ....  
สรปุเรื่อง 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อีกระลอกหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาให้มีการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาที่เรียนภาคฤดูร้อนโดยลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงขออนุญาตที่ประชุมเพ่ิมเติมวาระเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ....  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวน 3 ราย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
แจ้งว่ามีคณาจารย์และบุคลากร รวม 3 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้เข้ารับการรักษาและหาย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ปิดท าการเพ่ือท าความสะอาดฆ่าเชื้อและให้บุคคลใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไปตรวจหา
เชื้อซึ่งทุกรายมีผลเป็นลบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 มาตรการช่วยเหลือบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
ผลกระทบในหลายด้านและได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ดังนี้  

(1) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 3/2563 รวมทั้งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวมงบประมาณท่ีใช้จ่ายในครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท  



๔ 

 

(2) จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัยโควิด 19 ซึ่งมีการระดมทุนจากผู้มี
จิตศรัทธาประมาณ 5 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาเป็นทุนให้เปล่าเป็นการเฉพาะราย โดยเฉพาะนักศึกษาที ่
จะส าเร็จการศึกษาและไม่มีเงินช าระค่าเรียน และมีมาตรการให้นักศึกษาสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 

(3) จัดท าประกันภัยโควิดให้กับคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งมีการจัดอบรมโครงการสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเรื่องการท างาน work from home 
และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือในกรณีที่บุคลากรเกิดปัญหา 

(4) มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้
มหาวิทยาลัยปรับแผนการด าเนินโครงการส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 40 ต าบล จึงปรับแผนเพ่ือใช้งบประมาณในโครงการช่วยเหลือชุมชน และท าโครงการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของชุมชนในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  

(5) ประสานความร่วมมือกับศูนย์การค้าไอคอนสยามเพ่ือฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรจะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้า 4 วาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจากค าว่า “เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน” เป็น 
“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วน” 

- หน้า 7 แก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุม วาระที่ 4.1 “โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 

- หน้า 19 วาระที่ 6.1 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจากค าว่า “วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564” 
เป็น “วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564”           
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
หลักสูตรดังกล่าว และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505) ซึ่งเป็น
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือ
สื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เผยแพร่ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 ผลการประเมินผ่านในระดับดี  ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 2. หนังสือ เรื่อง  
การก ากับศิลป์ในภาพยนตร์  เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 ผลการประเมินผ่านการประเมินในระดับดี  ในเกณฑ์การตัดสินเสียง
ข้างมาก จากการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งที่ 1 และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.  
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 21 
เมษายน พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. เสนอสภา
วิชาการเพ่ือให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แล้วจึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
อาจารย์พัชนี แสนไชย ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย (610505) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 
แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์พัชนี  แสนไชย เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์พัชนี  แสนไชย เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

 4.2 ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 354/2564 เรื่อง ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ต่อมาได้รับทราบค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับ
อุทธรณ์ดังกล่าว ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564  



๖ 

 

 สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยด าเนินการ
พิจารณาและน าผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ได้พิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า  
ค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน เห็นสมควรยกอุทธรณ์ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏ 
ในเอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรให้พิจารณาเป็นการประชุมลับ จึงอนุญาตให้เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่านั้นอยู่ในที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2547 ข้อ 21 ก าหนดว่า “ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมีมติให้
ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ 
กรรมการผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม และผู้ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น” 
 นายวรพงษ์ วรรณศิริ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากได้ท าหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) จึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่ า 
“กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่าง  
ในเรื่องนั้น” 
 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2563 ประกอบกับผลการพิจารณาและความเห็นของ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยแล้ว เห็นว่าค าอุทธรณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคนางค์ 
สกุลวงศ์ ลี หยาน ฟังไม่ขึ้น เห็นสมควรยกอุทธรณ์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การยกอุทธรณ์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 
  

 4.3 ผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  
(ค.อ.ร.) 
สรุปเรื่อง 
 นายสุขสันต์ แสงมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบบ ารุงการศึกษา ต าแหน่งวิศวกร สังกัด
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยื่นหนังสือ 
ร้องทุกข ์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2563 
ข้อ 33 ระบุว่า “บุคคลใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่อง 



๗ 

 

ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ โดยจะต้องมีการก าหนดหลักประกันความเป็น
ธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์” 
 เนื่องด้วยผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1 ประจ าปี 
2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 และได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.
2564 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยจึงมีมติไม่รับค าร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นค าร้องทุกข์เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการแจ้งผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการพิจารณาการร้องทุกข์ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏในเอกสารผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นสมควรให้พิจารณาเป็นการประชุมลับ จึงอนุญาตให้เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่านั้นอยู่ในที่ประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลั ย 
พ.ศ.2547 ข้อ 21 ก าหนดว่า “ในการประชุม ถ้ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมมีมติให้
ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ ในการประชุมลับผู้ที่อยู่ในที่ประชุม หรือ ณ ที่ใดในระยะที่อาจฟังการประชุมได้ ได้แก่ 
กรรมการผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุม และผู้ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น” 
 นายวรพงษ์ วรรณศิริ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากได้ท าหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) จึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า 
“กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่าง 
ในเรื่องนั้น” 

 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายตามข้อ 33 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2563 ประกอบกับผลการพิจารณาและความเห็นของ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยแล้ว เห็นว่าค าร้องทุกข์ดังกล่าวพ้นก าหนดระยะเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ จึงมีมติเห็นชอบให้ยกค าร้องทุกข์ตามผล
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดระบบ
การประเมินการปฏิบัติราชการให้ชัดเจน และให้ผู้บริหารเคร่งครัดในกระบวนการดังกล่าว เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาที่
ก่อให้เกิดการร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวอีก  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การยกค าร้องทุกข์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย 
 

4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย  
ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 6 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตาม



๘ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ . 2548 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕58 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ฉบับปี พ.ศ.2560 
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2561 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2561 

 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว 
ได้ผ่านการพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตรในที่ประชมุคณะกรรมการวชิาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
และได้น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 
โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เมื่อด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 

 



๙ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบหน้าปกของหลักสูตรในการระบุค าว่า “Program in” ให้ถูกต้อง 
(2) ปรับแก้การระบุช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน้า 3 โดยแก้ไขเป็น 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” 
(3) ปรับวัตถุประสงค์ หน้า 7 ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งยังขาดทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
(4) ตรวจสอบการระบุวันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หน้า 9 โดยอ้างอิงให้ตรงกับ CHECO 

และตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
(5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หน้า 9 ทั้ง แผน ก และแผน ข ที่ระบุว่า “จากสถาบันการศึกษา

ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง” ให้ถูกต้องชัดเจน 
(6) ตรวจสอบจ านวนนักศึกษา หน้า 12 งบประมาณรายจ่าย จ านวนนักศึกษา แผน ข ให้ตรงกับ

แผนรับนักศึกษา แผน ข หน้า 10  
(7) ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของรายวิชา 6302102 วิชาวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และรายวิชา 6302104 วิชาสัมมนาวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน้า 13 ควรมี
เนื้อหาของสัมมนาเท่านั้นโดยตัดเนื้อหาการวิจัยออก และเพ่ิมเติมเนื้อหาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนไดอ้งค์ความรู้ครบถ้วนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

(8) ควรระบุขอบข่ายหัวข้อของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่หลักสูตรรับผิดชอบในตอนท้ายของ  
2) หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หน้า 15 

(9) หน้า 17 ข้อ 3.1.5 ความคาดหวัง อาจจะเขียนรวบให้เป็นเชิงสมรรถณะได้ และสามารถเพ่ิม
รายละเอียดของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในผลลัพธ์ที่นักศึกษาควรจะได้ในชั้นปีที่ 2  

(10) ควรปรับค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
- หน้า 18 รายวิชาวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ปรับเลื่อนขั้นตอน 

“เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย” ไปอยู่ในกระบวนการระหว่าง “วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” และ “เทคนิค 
การเก็บรวบรวมข้อมูล”  

- หน้า 22 รายวิชาหัวข้อศึกษาพิเศษทางด้านการบริหารเทคโนโลยี ปรับแก้ไขจาก“กรณีศึกษา
ด้าน...” เป็น “การวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการด้าน...” 

(11) ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อาทิ หน้า 18 ค าอธิบายรายวิชา 
ไม่ควรใช้ประโยค โดยแก้ไขจาก “technology activities that respond” เป็น “responding to” หน้า 19 แก้ไข
จาก “a innovation” เป็น “an innovation” และหน้า 21 - 22 ตรวจสอบค าว่า “concepts” ให้ถูกต้อง  

 (12) ปรับค าอธิบายรายวิชา หน้า 19 ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยแก้ไขเนื้อหาจาก 
“สัมมนาวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยี” เป็น “สัมมนาทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

(13) ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา หน้า 20 ของรายวิชา 6302202 วิชาการประเมินและพยากรณ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยตัดค าว่า “แห่งชาติ” ออก และภาษาอังกฤษ ตัดค าว่า “national” ออก 

(14) ควรปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของวิชาวิทยานิพนธ์ หน้า 23 ให้ถูกต้องตรงตามคู่มือ
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 

(15) ปรับรายละเอียดในหน้า 32 – 37 ให้สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หน้า 40-42 โดยต้องระบุรายละเอียดของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ครบถ้วนชัดเจน  อาทิ รายวิชา 6302105 ความเป็นผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทาง



๑๐ 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายวิชา 6302106 พลวัตระบบและการตัดสินใจทางการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ควรเน้นด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(16) ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ล าดับที่ 1 นายพงศ์ หรดาล ในปีที่ส าเร็จการศึกษาของระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

(17) ตวรจสอบการระบุคุณสมบัติของแผน ก 2 กับแผน ข ที่มีรายละเอียดเหมือนกัน อาจรวมเป็น
แผนเดียวกันหรือเพ่ิมรายละเอียดของเนื้อหาที่แตกต่างกันได้ 

(18) ควรเพ่ิมเนื้อหารายวิชาให้มีรายละเอียดของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Capstone 
Project เพราะมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษพูดถึงอย่างกว้างขวางและสามารถน ามาบูรณาการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  

(19) ตรวจสอบรหัสวิชาของรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตรงกัน และตรวจสอบการแยกเรียน 
ครั้งละ 6 หน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาสารนิพนธ์ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่   

(20) ตรวจสอบการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(21) หลักสูตรควรสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ และพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะมองเห็นปัญหาและรู้วิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างตรงจุด  
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป 

(22) ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพราะต้องศึกษางานวิจัยต่างประเทศเพ่ือให้มี
ความรู้ที่กว้างขวาง 

(23) ตรวจสอบการใช้ค าในตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ข้อ 1 หน้า 48 ให้ตรงกับที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยปรับจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
การสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยน าเสนอประเด็นส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่)  เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับแก้ไขชื่อหลักสูตรในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน โดยใช้ชื่อวิทยาการการสอนคณิตศาสตร์
ทั้งหมด 

(2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรจ านวนหน่วยกิต การรับและการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามเกณฑ์ 
การรับรองหลักสูตรของคุรุสภา  

(3) พิจารณารายวิชาต้องบูรณาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  



๑๑ 

 

(4) ควรหาแนวทางแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ไม่ถึงร้อยละ 50 สาเหตุจากการที่เด็กยุคใหม่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น อาทิ การบูรณาการ
โครงการพัฒนาครูคืนถ่ินต่อเนื่อง การสร้างองค์ความรู้กระบวนการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาให้โรงเรียน
ที่รับผิดชอบมีผลคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 การศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของประเทศที่พัฒนาคณิตศาสตร์
ชั้นน าของโลก รวมถึงโรงเรียนในประเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบใหม ่ 

(5) หลักสูตรควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นครูคณิตศาสตร์หรือนักการศึกษา
คณิตศาสตร์ หากเน้นผลิตครูคณิตศาสตร์ก็ควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ศาสตร์การสอน 
แผนการพัฒนาแผนการสอน และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่ที่จูงใจให้เด็กสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 

(6) ควรปรับรายละเอียดการเขียนความเป็นมาให้ตอบโจทย์การผลิตครูด้านคณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแก้ไขปัญหาของประเทศที่ชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชายิ่งขึ้น 

(7) ควรบูรณาการ Capstone Project เข้าไปในรายวิชาด้วย เนื่องจากเป็นวิธีการบริหารจัดการ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนลงภาคสนามโดยอาจใช้โรงเรียนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการท า
สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ได้ จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าบัณฑิตและสร้างชื่อเสียงให้สถาบันมากยิ่งขึ้น  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการสอนคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่) โดยให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนา
สาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ....  และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม  ครั้งที่ 8/2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปว่า ให้ปรับแก้ข้อ 3 

จาก “อัตราร้อยละยี่สิบของอัตราของเรียกเก็บ” แก้ไขเป็น “อัตราร้อยละยี่สิบของอัตราที่เรียกเก็บ” 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
 

 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
สรุปเรื่อง 
 งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้
ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 ข้อ 8 (7) ที่ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
ทุกปีการศึกษา ฝ่ายเลขนุการจึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ.2564   
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 1๗ มิถุนายน 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 


