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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์  

---------------------------------------------------- 
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. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 

 

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. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร     ติดภารกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ     ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตรกูล ผู้น าเสนอวาระ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์   ลอยพิมาย ผู้น าเสนอวาระ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

4. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 
5. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
8. 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. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
     2. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
     8. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
     9. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     10. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
     12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง   
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการขยายเวลา Work from Home ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 
สิงหาคม 2564 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากรอันเนื่องมาจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือขยายระยะเวลา Work from Home เนื่องด้วยสถานการณ์ของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่ลดลง จึงขยายระยะเวลาออกไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขยายไปจนถึงวันที่ 31 



๓ 

 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส่วนผู้บริหารสลับกันมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมทุกอย่างในมหาวิทยาลัย  
ยังคงด าเนินการตามปกติ แต่ปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ทั้งหมด อาทิ  การจัดการเรียนการสอน การประชุม อบรม 
สัมมนา การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 รวมทุกระดับจ านวน 3,507 คน จ าแนกเป็น 1. ระดับปริญญาตรี จ านวน 2,930 คน 
จาก 85 หลักสูตร 2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 137 คน จาก 1 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู 3. ระดับปริญญาโท 265 คน จาก 14 หลักสูตร 4.ระดับปริญญาเอก จ านวน 175 คน จาก 7 หลักสูตร 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการปฐมนิเทศและเปิดสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม  
พ.ศ.2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  - หน้า 6 วาระที่ 1.3 บรรทัดที่ 6 แก้ไขจากค าว่า “หนังสือศตวรรษพัฒนาคารบ้านสมเด็จ” เป็น 
“หนังสือสัตตวรรษพัฒนาคารบ้านสมเด็จ” 
     - หน้า 10 วาระที่ 4.4 บรรทัดที่ 18 แก้ไขจากค าว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” 
เป็น “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 3.1 แนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐบาล 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พ.ศ. ....   
เพ่ือน าไปลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้มีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเหลือร้อยละ 50 โดยสมทบกันระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการออกประกาศเพ่ือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา คือส่วนที่ไม่เกิน  
50,000 บาท จะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เกิน 50,000 – 100,000 บาท คืนร้อยละ 30 ขณะนี้



๔ 

 

อยู่ระหว่างข้ันตอนการให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ในการขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และจะรายงานความคืบหน้าให้สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และเสนอ 
ผลการทบทวนการประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  
 รายที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (1108) โดย
ใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 
1 (2) และ (4) ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ “งานวิจัย 1 เรื่อง งานลักษณะอ่ืน 
1 รายการ และหนังสือ 1 เล่ม โดยผลงานทั้ง 3 รายการ ต้องมีคุณภาพอย่างน้อยในระดับดี” โดยมีผลงานทางวิชาการ 
คือ 1.งานวิจัย เรื่อง Power Consumption and Surface Quality Optimization of Cutting Condition for 
S50C Material in Turning Process using Means Utility Concept and Taguchi Method เผยแพร่ใน TNI 
Journal of Engineering and Technology. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 มีส่วนร่วมในผลงาน 
ร้อยละ 70 มีผลการประเมินระดับดี 2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประเภทผลงานทางวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  เรื่อง “Science & Technology for Sustainable Future of Revolution 
Industry 4.0 Era” Industrial LL Stamping Manufacturing to Enhance Production Efficiency in Thailand 
เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceedings) Pathumthani 7th PTU International 
Conference and Call for Paper, Pathumthan. 16 Feb , 2020, (p186-194) มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 80  
มีผลการประเมินระดับพอใช้ 3. หนังสือ เรื่อง พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยบริษัท พีเค แม็กซ์
ดีไซน์ จ ากัด มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ  100 มีผลการประเมินระดับพอใช้ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับรองศาสตราจารย์  
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปี พ.ศ.2560 โดยวิธีที่ 1 (2)และ (4) 
 รายที่ 2 ผลการทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติรับเรื่องการขอทบทวนผล  
การประเมินผลงานประเภทงานวิจัย เรื่อง Suitable Bamboo Species for Concrete Reinforcement to 
replace reinforcing Steel. และมอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ด าเนินการในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทบทวน
ผลการประเมินงานวิจัย เรื่อง Suitable Bamboo Species for Concrete Reinforcement to replace 
reinforcing Steel. มีผลการประเมินในระดับพอใช้  
  



๕ 

 

 สรุปผลการทบทวนผลการประเมินงานวิจัย สรุปได้ว่างานวิจัยมีคุณภาพไม่ผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ 
ก.พ.อ.  
 สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ให้ความเห็นสอดคล้องกับ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่าควรปรับชื่อวาระ 

รายละเอียดวาระการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมให้กระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาชัดเจน และสอดคล้องกับแบบ
ค าขอตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 

มติที่ประชุม 1. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน 
 2. ไม่อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย เนื่องจากผลการทบทวนการประเมินผลงานทาง
วิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ 
 

 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ 
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 โดยผู้บริหาร 
ทั้งสองรายจะเกษียณอายุราชการ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2558 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ  
เพ่ือท าหน้าที่เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาถึง
เงินเดือนของผู้บริหารเทียบเคียงกับหน่วยงานและปริมาณงานของหน่วยงานในระดับเดียวกัน ทั้งนี้โดยค านึงถึงฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย 
 ฝุายเลขานุการได้น าเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในการแต่งตั้ง 
ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม  
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น” 



๖ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กล่าวว่า เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ไม่มีการเสนอขอแก้ไข แสดงว่าที่ประชุม
ยอมรับกรอบอัตราเงินเดือนของอธิการบดี รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 เรียบร้อยแล้ว 
จึงไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตามความในข้อ 5 ซึ่งที่ประชุมควรมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 
ผู้พิจารณาอัตราเงินเดือนของอธิการบดี แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอัตราเงินเดือนของรองอธิการบดีจึงถูกต้องตาม
ระบบราชการ 

(2) นายวรพงษ์ วรรณศิริ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีปฏิบัติราชการปกติ การก าหนดเงินเดือน 
ต้องเป็นไปตามระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2558 โดยสภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอัตราเงินเดือนก่อนแล้วจึงเสนอให้  
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องตามกฎหมาย 

(3) ควรพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของต าแหน่งนั้น  ๆ โดย
เปรียบเทียบข้อมูลจากองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และในอนาคตอาจมีการเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบเพ่ือปรับ
กรอบอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ประธานกรรมการ 
2. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 

คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยมอบหมายฝุายเลขานุการและ อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองอธิการบดี ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. .... และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า รองอธิการบดี อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ตรวจทานความถูกต้อง และน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564  
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเห็นควรเพิ่มเติมหลักสูตรระดับหลังปริญญาเอก 
 คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ.2564 เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.
2564 และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... มอบฝุายเลขานุการปรับแก้ไขให้
เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป ในการนี้ มอบหมายให้  
ฝุายเลขานุการไปจัดท าสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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และจัดท าสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้จัดท าสัญญา
ทั้งสองฉบับแยกจากกันและให้สอดคล้องกับร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ….  
 ฝุายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. .... และสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
สัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ควรค านึงถึงการเสียประโยชน์ของผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรอยู่ก่อนที่ระเบียบใหม่ใช้บังคับด้วย
เพราะอาจเป็นกรณีการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ได้รับทุนเก่ากับผู้ขอทุนใหม่ซึ่งอาจน าไปสู่การฟูองร้องมหาวิทยาลัย  
ในอนาคตได้  

(2) กรณีสาขาวิชาขาดแคลนคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญและมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
และเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่ออาจไม่ทัน
การณ์ จึงควรใช้วิธีการทาบทามผู้ที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชานั้นที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา แล้วเสนอคืนทุนการศึกษา
แลกกับการท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ซึ่งการคืนทุนดังกล่าวต้องทยอยคืนโดยก าหนดระยะเวลาเพ่ือปูองกัน 
การผิดสัญญาด้วย 

(3) ควรก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกชิงทุนและก าหนดสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย  

(4) ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าเงินเดือนรวมอยู่ในทุนหรือไม่ ในกรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศเต็มเวลา 
(5) ปรับแก้ไขข้อ 21 วรรคสอง แก้ไขเป็น “ในกรณีต้องยุติการให้ทุนตามข้อ 20 เพราะเกิดขึ้นจาก

เหตุเจ็บปุวย จิตฟ่ันเฟือน หรือเหตุทุพพลภาพใดๆ จนไม่สามารถศึกษาได้หรือเสียชีวิต ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้เงินทุนคืน
...” ตัดค าว่า “อาจ” ออก เพ่ือไม่ให้เป็นภาระผูกพันของผู้ค้ าประกันที่ต้องช าระหนี้แทน 

(6) ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้กลับมาท างานชดใช้คืนโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ  
ในกรณีมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ระบบ Research Studies หากไม่ผ่านหัวข้อ ก็จะไม่สามารถศึกษาต่อได้ ซึ่งเป็น
กรณีที่ไม่ผ่านตามกระบวนการของการจัดการศึกษา เป็นขีดความสามารถทางวิชาการของแต่ละบุคคล การกลับมา
ท างานชดใช้ทุนจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า 
 

มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. .... และสัญญาให้ทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสัญญาให้ทุน
พัฒนาบุคลากรไปฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าเข้ามาสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
  

 4.4 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 
สรุปเรื่อง  
 คณะครุศาสตร์ น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในด้านบุคลากรการสอนและศักยภาพของหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
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การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพ่ือด าเนินการพิจารณากลั่นกรองตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557    
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการจัดประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ของ
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการ
สังกัดอยู่ พบว่า สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่
ข้าราชการจะเป็นการเติมเต็มด้านอัตราก าลังดังกล่าว  
 2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 
 3. แผนการปฏิบัติงานภายหลังการได้รับการต่อเวลาราชการ ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลา
ราชการฯ พบว่า สาขาวิชาและคณะต้นสังกัดฯ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้ไว้อย่างชัดเจนและมีปริมาณงานรองรับ
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นชอบ การต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรองศาสตราจารย์  
ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯกลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม  ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที ่
19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ควรพิจารณาปรับแผนการศึกษาโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ  
ภาคเรียนที่ 2 ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีอัจฉริยะให้มากขึ้น 

(2) ควรปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ รายวิชาคณิตศาสตร์
ส าหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ควรเป็นคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาหลักได้ 



๙ 

 

(3) ตรวจสอบรายละเอียดของอาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 

(4) ปรับรายละเอียดในหมวดที่ 2 หมวดที่ 4 และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดังนี้ 

- ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ หน้า 11 หมวดที่ 2 ปรับข้อความที่ไม่สามารถวัดประเมินผลได้ อาทิ 
ค าว่า “ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพ...” ค าว่า “หรือเป็นเจ้าของสถานประกอบการได้” ค าว่า “ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน” และค าว่า “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคม” และให้เพ่ิมข้อ 6 ปรับเป็นทักษะทางวิชาชีพ 
เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ 

- ปรับแก้การใช้ค าในหมวดที่ 4 และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล  
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) อาทิ หน้า 73 ข้อ 1 ระบุว่า “มีความซื่อสัตย์สุจริต”  
แต่ใน Curriculum mapping มีหลายวิชาไม่พบการพัฒนาคุณวุฒิในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ข้อ 4 ระบุว่า “เคารพ
สิทธิและความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีจิตสาธารณะ” ทุกวิชาไม่สามารถสอนได้ ต้องย้ายไปอยู่ในหัวข้อการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

(5) ตรวจสอบการใช้ค าในโครงสร้างหลักสูตรให้ชัดเจน ในหน้า 19 - 24 ดังนี้ 
- หมวดวิชาเฉพาะวิชา 2.1 ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าวิชาแกนวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตอยู่แล้ว  
- ตรวจสอบวิชาเฉพาะด้าน 2.2.1 ต้องเป็นวิชาบังคับทั้งหมด มิเช่นนั้นวิชาเอกจะกลายเป็นวิชาเลือก 
- ตรวจสอบ 2.3 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่ระบุให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ไม่ต้องระบุ

ว่า “ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต” เนื่องจากมเีพียง 7 หน่วยกิตเท่านั้น 
- อาจพิจารณาปรับจ านวนหน่วยกิตของวิชาแกนบังคับสาขาเป็น 51 หน่วยกิต โดยเพ่ิมหน่วยกิต 

ของรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็น 3 หน่วยกิตเท่ากับรายวิชาอ่ืน  
(6) ควรปรับคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาให้ชัดเจนโดยก าหนดให้ต้องเรียนจบสายวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือหากจบสายศิลป์ต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาด้วย 
(7) ควรมีการอบรมผู้พัฒนาหลักสูตรให้สามารถเขียนหลักสูตรได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ

เขียนหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้รองรับหลักสูตรให้สามารถพัฒนาได้จริงและสอดคล้องกับสมรรถนะ 
ทีม่หาวิทยาลัยต้องการ 

(8) ควรเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่มี 
แรงบันดาลใจและสนใจด้านนี้อย่างแท้จริง 

(9) ควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมชมรมที่ส่งเสริมใหน้ักศึกษาสามารถรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และ
ท ากิจกรรมตามความสนใจที่ตรงกันได้นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร และมีห้องปฏิบัติการที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 
หรือเปิดตามความประสงค์ของนักศึกษาเพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

(10) เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีแนวโน้มเทคโนโลยีทางด้านอัจฉริยะในอนาคต ผู้เรียนต้องเข้าใจ
เทคโนโลยี กลไกการเลือกใช้ การเสนอแนะและลงมือพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ อาทิ มีความรู้เรื่องแนวโน้ม
หุ่นยนต์ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) คือ หุ่นยนต์ยุทธวิธี หุ่นยนต์ขายอาหาร 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือรถยนต์อัจฉริยะ 2.หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industry Robot) และ 3. Cobot (Collaborative 
Robots) คือหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถท างานกับมนุษย์ได้ มีความปลอดภัยสูงและราคาถูก ขณะนี้ก าลังขยายไปยัง
ธุรกิจ SME รวมถึงการเน้นเทคโนโลยีฉลาด (Smart technology) ทางด้านการแพทย์ ด้านเกษตรกรรม เพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเริ่มพัฒนาเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา



๑๐ 

 

และเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ โดยหลักสูตรต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพ่ือลดความซับซ้อนให้เกษตรกร ซึ่งจะท าให้เป็น
สาขาวิชาที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 

(11) ควรเพิ่มอาจารย์ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเสริมศักยภาพ
ให้หลักสูตร โดยเฉพาะอาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที ่8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการ
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที ่19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 โดยตัดค าว่า “ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ” ออก เนื่องจากไม่สามารถวัดประเมินผลได้ถึงการมีความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ 

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลักสูตร ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ หน้า 36 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร ไม่ต้องระบุว่า “รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : SC 
181121 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีการอาหาร” เนื่องจากในแผนการศึกษาจัดไว้ครบแล้ว 

(3) ปรับการเขียนผลการเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ดังนี้  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม หน้า 61 ผลการเรียนรู้บางข้อเขียนมากเกินไปและไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้ตามที่ระบุ อาทิ ข้อ 1 “มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ” ข้อ 3 “มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” ข้อ 4 “เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม”  

- ด้านความรู้ หน้า 62 ข้อ 1 การระบุว่า “และการท าวิจัย” จะท าให้หลายวิชาไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ยกเว้นในวิชาที่เขียนเรื่องโครงการวิจัยเท่านั้น ตัดข้อ 4 ออกหรือน าไปเขียนรวมในข้อ 1 เพราะระเบียบ 
ข้อก าหนดไม่ใช่ด้านความรู้ 

- ด้านทักษะทางปัญญา หน้า 63 ข้อ 2 ตอนท้ายระบุว่า “และผลกระทบที่ตามมาจาก 
การตัดสินใจนั้น” เป็นแบบฟอร์มที่อยู่ใน มคอ.1 เมื่อน ามาเขียนในหลักสูตรต้องแปลความหมายว่าจะสอนอย่างไร  
ถ้าไม่สามารถสอนได้ก็สามารถตัดออกได้ ข้อ 3 ระบุว่า “สามารถใช้ทักษะและความรู้เข้าใจอันถ่องแท้” น่าจะเป็น 
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ควรปรับเป็น “มีความรู้ในเรื่องกลุ่มเคมีอาหาร...” และตัดข้อ 4 ออก หรือน าไป
รวมกับด้านความรู้ได ้

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หน้า 64 ข้อ 3 “วางตัวและแสดง
ความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที”่ ควรปรับให้ชัดเจน  



๑๑ 

 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 64 ข้อ 2 
และ ข้อ 7 สามารถรวมกันได้ เพราะเป็นเรื่องการใช้ภาษาเหมือนกัน โดยปรับเป็น “สามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม” เพราะบางวิชาไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษ ก็ไม่สามารถรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และ ข้อ 4 ข้อ 5 สามารถรวมกันได้ 

- ปรับกลยุทธ์การสอน และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน 
(4) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum mapping) ให้สอดคล้องกัน อาทิ ข้อ 1 คุณธรรมจริยธรรม ยังไม่มีจุดขาวจุดด า แสดงว่าไม่สามารถ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้  

(5) ควรระบุรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) อาทิ การเชื่อมโยง
การผลิตอาหารกับการผลิตยาเข้าด้วยกันเพื่อให้มีทางเลือกเติบโตมากข้ึน  

(6) ควรประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารชั้นน าของประเทศให้มากขึ้น เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเชิญมาเป็นวิทยากร เนื่องจากหลักสูตรเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม  
สามารถน าความรู้จากอุตสาหกรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ 

(7) ควรเน้นเรื่องจรรยาบรรณเป็นหัวใจส าคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยที่อาจกระทบกับชีวิตคนในสังคมระยะยาว ควรสอนด้วยการศึกษารายกรณี (Case study)
เพ่ือให้นักศึกษาเห็นผลกระทบและการแก้ไขปัญหา การยกตัวอย่างท าให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  

(8) ควรก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลบัณฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 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 


