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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)  

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 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.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตรกูล ผู้น าเสนอวาระ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต  ทองสิน ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระ 
๔. อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. 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 7/2564 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุมดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา    
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต    เพียรชอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

    5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร   ท่อแก้ว 
    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท    ชุนดี 
    7. นายทนง    โชติสรยุทธ์     
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 (1) นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณาจารย์ผู้ควบคุม
นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน International Dance Competition การแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ รายการ 
A.T.O.D. 2021 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Open age Contemporary Group  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Open age Contemporary Solo 
- รางวัลชมเชย การแข่งขัน Open age Jazz Solo 

(2) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ 
ผู้ควบคุมนักศึกษา ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๓ 

 

1.3 การขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเจ้าพระยาอรรค
มหาเสนา (บุนนาค) 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมพิธีเปิด
อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และอาคารสันทนาการด้านการกีฬา โดยนายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี และขอมอบหนังสือสัตตวรรษพัฒนาคารบ้านสมเด็จที่มีรายละเอียดข้อมูลการพัฒนาอาคารของ
มหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งประวัติเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา และอ่ืนๆ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 6/2564 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า รัฐบาลได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6/2564 โดยประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work from Home) ให้มากที่สุด และอนุญาตให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ามาประจ าการในหน่วยงานได้วันละไม่เกิน 
2 คน แต่หากมีงานเร่งด่วนหรือมีงานส าคัญก็อนุญาตให้มามากกว่านั้นได้ ส่วนคณาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ทุกรายวิชา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 20/2564 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า อธิการบดี พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 
20/2564 ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผลปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน 573,407,400 บาท โดยถูกปรับลดงบประมาณจ านวน 5,000,000 บาท และจะ
น ารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
สิ้นสุดกระบวนการการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดภาคเรียน 
ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน 
โดยมียอดนักศึกษาใหม ่ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 2,776 คน และอยู่ระหว่างการรายงานตัวประมาณ 100 คน 
 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้า 6 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 12 แก้ไขโดยตัดค าว่า “ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับดี
ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก”  

- หน้า 6 วาระท่ี 4.1 บรรทัดที่ 22 เพิ่มค าว่า “ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับดี ในเกณฑ์
การตัดสินเสียงข้างมาก” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ก าหนดให้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งแต่ละท่านนั้นจ านวน 1 ชุด มีจ านวน 3 - 5 ท่าน ตามแต่กรณี พร้อมทั้ง
ก าหนดให้กรรมการ ก.พ.ว. จ านวน 1 ท่าน ท าหน้าที่ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานในแต่ละชุด
ดังกล่าว จากการด าเนินงาน พบว่า การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ มีความ
หลากหลายอย่างมาก ทั้งในระดับสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา  จึงจ าเป็นต้องมีกรรมการ ก.พ.ว. ที่มีความเชี่ยวชาญ  
ด้านการศึกษาเพ่ิมเติมอีกจ านวน 1 คน  

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน ด้วยการพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากรายละเอียดใน “บัญชีรายชื่อทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด” เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ิมเติม ทั้งนี้ได้น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้ง
ระบุความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาด้านการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเหตุผล ความจ าเป็น และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี ด ารงต าแหน่งกรรมการ



๕ 

 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพ่ิมเติม และมีข้อเสนอแนะให้ปรับรายละเอียดของคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต 
หน้า 15 ให้ครบถ้วน โดยเพิ่มค าว่า Education หรือ Edu. หลังค าว่า Non-Formal 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) เพ่ิมเติม 
 

 4.2 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และพิจารณาในกรณีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ (ลับ) 
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จ านวน 2  ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 1. อาจารย์จาริวัฒณ์   ศิริอินทร์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการ โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย เรื่อง ผลของวัสดุเพาะชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญและ
ผลผลิตของเห็ดโคนน้อย Coprinopsis radiate (เป็นผลงานที่น าเสนอในการขอก าหนดต าแหน่ง ครั้งที่ 1) เผยแพร่ 
ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี, 6(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 100 - 110 มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80  
ผลการประเมินผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมากในระดับดี และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 2. งานวิจัย เรื่อง ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของผักสลัดเบบี้เรดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ (เป็นผลงานที่น าเสนอในการขอก าหนดต าแหน่ง ครั้งที่ 2) 
การเผยแพร่ในวารสารแก่นเกษตร, 49(4) (กรกฎาคม-สิงหาคม) หน้า 304 - 311 มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 70  
ผลการประเมินผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมากในระดับดี  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้งผลงานที่ผ่านการประเมินในการเสนอขอ ฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สรุป
ได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ส าหรับวันแต่งตั้งนั้น เนื่องจากในช่วงส่งผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ได้จัดส่ง
เอกสารการเผยแพร่เป็นหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวารสารแก่นเกษตร และต่อมาได้จัดส่งวารสารที่ตีพิมพ์
บทความวิจัยฯ มายังงานก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จึงให้น าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ซึ่งเป็นวันที่งานก าหนดต าแหน่งได้รับวารสารที่เผยแพร่งานวิจัยเรื่องที่ 2 ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (0133) โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ภายใต้เงื่อนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 (1) ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยมีผลงานทาง
วิชาการ คือ 1.งานวิจัย เรื่อง  Synthesis, characterization and antibacterial activity of BiVO4 microstructure 
เผยแพร่ใน Russian Journal of Physical Chemistry A, 92, p.1036-1040. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 75  
ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ โดยมีเสียงข้างมากในระดับดี  2. งานวิจัย เรื่อง  
BiOX (X = Cl, Br, and I) nanoplates prepared by surfactant-free microwave synthesis and their 
photocatalytic performance เผยแพร่ ใน Russian Journal of Physical Chemistry A, 92, p.2289-2295 มีส่วน
ร่วมในผลงานร้อยละ 60 ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ โดยมีเสียงข้างมาก 



๖ 

 

ในระดับดี 3. งานวิจัย เรื่อง  High UV-visible photocatalytic  activity of Ag3PO4 dodecahedral particles 
synthesized by asimple hydrothermal  method เผยแพร่ใน Materials Letters, 201, p.58-61 มีส่วนร่วม 
ในผลงานร้อยละ 60 ผลการประเมิน ผ่านการประเมินในเกณฑ์การตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ โดยมีเสียงข้างมากในระดับ 
ดีมาก 
 สรุปผลการประเมิน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การแต่งตั้งตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 วิธีที่ 2 (1) 
ดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยโดยรวมมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
อนึ่ง ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยทั้ง 3 รายการข้างต้น สามารถเก็บไว้เพ่ือใช้เป็นผลการพิจารณา
ร่วมกับผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่จะส่งเข้ารับการประเมินในครั้งต่อไปได้ ตามแต่กรณีเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การประเมิน 
ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะเลือกใช้ในการเสนอครั้งต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 
มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. เสนอสภา
วิชาการเพ่ือให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 แล้วจึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า ควรปรับ 
การเขียนรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์จาริวัฒน์  ศิริอินทร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
(0141) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 
 

 4.3 การขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ลับ) 
สรุปเรื่อง 

 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 มีมติ
ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ ซึ่งภายหลังจากรับทราบมติ
ดังกล่าว อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ ได้ยื่นเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
 มหาวิทยาลัยได้น าเอกสารการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ อาจารย์กวินชัย 
ต้องตรงทรัพย์ ดังแนบมาพร้อมนี้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 7/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาเหตุผลข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 แล้ว 
เห็นชอบ รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์  และ
มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 



๗ 

 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์กวินชัย   
ต้องตรงทรัพย์ 
     2. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  

 4.4 การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564  
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และ (ร่าง) โครงสร้างอัตราก าลัง/ต าแหน่งในหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบในคราวประชุม 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ นางจ านงค์  ตรีนุมิตร  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นักวิจัย ระดับช านาญการ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ 
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าประวัติผู้ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 
15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูล เหตุผล และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เห็นสมควร 
อนุมัติการแต่งตั้ง นางจ านงค์ ตรีนุมิตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นักวิจัย ระดับช านาญการ 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบอธิการบดีด าเนินการแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางจ านงค์  ตรีนุมิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิจัย ระดับ
ช านาญการ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบอธิการบดีด าเนินการแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 
 

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษ  
เพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พ.ศ. ....  และได้น าเสนอ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564  
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บ  
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



๘ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ  
ในการก าหนดให้มหาวิทยาลัยปรับลดค่าเทอมจ านวน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลสนับสนุนส่วนหนึ่งและมหาวิทยาลัย
สนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษา และเกิดการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหา มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศชั่วคราวเพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาให้นักศึกษาเข้าใจก่อน  

(2) ควรมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไม่สามารถจ่ายหรือค้างค่าเทอม และก ากับติดตาม 
สถานะของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระบบการศึกษาให้มากที่สุด อาทิ ไม่ระงับการลงทะเบียนเรียน ให้พักช าระค่าเทอม  
ไว้ก่อน เมื่อส าเร็จการศึกษาและจ่ายเงินครบ จึงจะได้รับปริญญาบัตร การส่งเสริมให้นักศึกษาหารายได้เพ่ิมเติม รวมทั้ง 
รวบรวมสาเหตุของการค้างช าระค่าเทอมและการลาออกของนักศึกษา รายงานไปยังฝ่ายบริหารเป็นประจ าเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

(3) เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมอบอ านาจอธิการบดีให้สามารถพิจารณาด าเนินการออกประกาศเกี่ยวกับการ 
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยปรับแก้ไขตามความเหมาะสมเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่  
1/2564  พ.ศ. .... และมอบอ านาจให้อธิการบดีพิจารณาด าเนินการออกประกาศเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยปรับแก้ไขตามความเหมาะสมเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามสถานการณ์
แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
 

 4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและ  
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน าเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ 6/2563  แล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมมติ
รับทราบ และมอบหมายอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมแนบ
ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม และเน้นจุดที่ปรับแก้ไขให้ชัดเจน 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2564 วันพฤหัสบดีที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมอบ นายพิสิฐ   
วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลด าเนินการศึกษาข้อมูล ประสานหน่วยงานเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุม  
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

 
 



๙ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ปรับข้อ 10 (4) จาก “คณบดีที่เกี่ยวข้องไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ” แก้ไขเป็น “คณบดี 
ในคณะหรือวิทยาลัย ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เลือกกันเองจ านวนสามคน 
เป็นกรรมการ”  

(2) ควรพิจารณาปรับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากเป็นอ านาจ 
ความรับผิดชอบของคณบดีที่ด าเนินการในต าแหน่งบริหารอยู่แล้ว โดยอธิการบดีมอบอ านาจให้คณบดีโดยต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

(3) ควรเพิ่มข้อ 25 “(3) เงินรายได้ตามข้อ 23 (3) ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย” เนื่องจาก
แต่ละหลักสูตรมีกระบวนการบริหารแตกต่างกัน อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าตอบแทนผู้สอน ค่าตอบแทนวิทยากร ต่างกัน  
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ระเบียบการเงินเดียวกัน  

(4) ตรวจสอบการใช้ค าให้ถูกต้องตรงกันระหว่างข้อ 12 (6) ใช้ค าว่า “หรือเสมือนไร้ความสามารถ” 
และข้อ 16 (4) ใช้ค าว่า “หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ”  

(5) ควรตัดข้อ 29 ออก เนื่องจากมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่อยู่แล้ว  
(6) อาจปรับวัตถุประสงค์ในข้อ 7 เพ่ิมรายละเอียดให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลหรือจัดหลักสูตร 

ที่ไม่ได้สังกัดคณะใดคณะหนึ่ง เนื่องจากบางหลักสูตรเป็นการบูรณาการสหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการ ซึ่งเป็น 
ความร่วมมือในการใช้ศักยภาพบุคลากรระหว่างคณะ จะท าให้ข้อบังคับมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้น าไปปรับแก้ไขตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 

 4.7 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยน าเสนอประเด็นส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรใหม่) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าวก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรปรับปรุง หากเป็นหลักสูตรที่ ได้ เปิดสอนแล้วให้แนบ
รายละเอียดหลักสูตรเดิมประกอบเพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างวิชาชีพครูทั่วไปกับครูช่างอุตสาหกรรม 
รวมทั้งควรระบุสาเหตุที่จ านวนผู้เรียนลดลง 

(2) ควรมีรายละเอียดข้อมูลของหลักสูตรที่ครบถ้วนเพ่ือให้กรรมการสามารถพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ วัตถุประสงค์ที่ระบุชัดเจน รายวิชาบังคับของหลักสูตร 

(3) ควรระบุรายละเอียดของข้อ 5 ความโดดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน   
ให้มีความแตกต่างที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสมรรถนะที่คาดหวัง 

(4) ควรเตรียมการประสานติดต่อไปยังองค์กรธุรกิจ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



๑๐ 

 

(5) ควรรวบรวมศักยภาพคณาจารย์ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องครบตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

(6) ควรระบุสมรรถนะที่คาดหวังของผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งวิชาชีพครูอุตสาหกรรมศิลป์และวิชาชีพ
อุตสาหกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากการเป็นครู อาทิ การบริหารชุมชน การท างานโรงงานอุตสาหกรรม  

(7) ควรศึกษาข้อมูลจากสถาบันอ่ืนที่โดดเด่นด้านนี้ประกอบ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

(8) ควรพิจารณาว่าหลักสูตรตอบสนองกลุ่มการเรียนรู้ใด ในหลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

(9) ควรปรับเพิ่มความโดดเด่นของหลักสูตร โดยปรับชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น อาจไม่ต้อง
ใช้ค าว่าอุตสาหกรรม และเพ่ิมปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีหลักสูตรชื่อว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการศึกษา
ซึ่งรับรองจากองค์กรวิชาชีพทั้งคุรุสภาและสภาวิศวกรแล้ว 

(10) ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 จุดอ่อนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไทยคือ
ขาดองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา  
การตัดสินใจ ความสามารถในการลงมือท า และการท างานร่วมกัน ดังนั้นคณาจารย์ของหลักสูตรต้องรู้กระบวนการ
และเป้าหมายที่ท าให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีการแก้ปัญหา โดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL (Problem Based Learning หรือ Project Based Learning) มีความรู้ด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ การท าสตรีมมิ่ง การท าธุรกิจออนไลน์ การประชุมออนไลน์ เป็นต้น และมีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้นักศึกษาได้ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(หลักสูตรใหม่) 
 

4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
จ านวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕58 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาการปรับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 



๑๑ 

 

 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 

 4.9 การพิจารณาผลการประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งที่  ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อมา กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๔๙๓/
๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระท รวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจ าแนกคณะอนุกรรมการฯ ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
 1. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดท าแผน 
การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นตามความในกฎกระทรวงข้อ ๑๓ รวมถึงจัดท าข้อเสนอโครงการตาม
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing 
University) เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS-Thai University Strategic Classification 
and Self-Assessment System) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) 
รวมถึงรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มต่อคณะผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรศึกษาตัวชี้วัดในเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงของ Times 
Higher Education เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามเกณฑ์และรับการประเมินให้เข้าล าดับได้ในปีถัดไป 

(2) การดึงบางจุดของกลุ่มอื่นมาเสริมจะเป็นการเพ่ิมจุดเด่นและความน่าสนใจให้มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดการด าเนินงาน 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการ และกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน า
ค าสั่งและก าหนดการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ค าสั่งสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  25/2564 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1493/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

3. ก าหนดการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ที่ประชุมมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า คณะกรรมการดังกล่าวควรทบทวนการจัดกลุ่ม
ของมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มคราวถัดไป โดยพิจารณาดึงเฉพาะจุดเด่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย และสาธารณสุข รวมถึงวิทยาลัยการดนตรี ซึ่งสามารถผลักดันไปอยู่ในกลุ่ม
ที่ 4 ได้ หรือกลุ่มวิชาชีพจากวิชาชีพครู เทคนิคการแพทย์ และนิติศาสตร์ ก็เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ
ปรับในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งจะท าให้ได้รับงบประมาณแยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


