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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2564 

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์  

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

๑. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ตริตระการ     ผู้น าเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ประจันบาล ผู้น าเสนอวาระ 
3. อาจารย์ ดร.เกษม  คงนิรันดรสุข      ผู้น าเสนอวาระ 
4. นางอรุณ ี คู่วิมล ผู้น าเสนอวาระ 
5. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 

 

6. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
9. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 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. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
     2. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
     3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     4. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
     6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
     7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
     9. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
     10. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     11. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
     14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     15. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
     18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง   
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การแก้ไขเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี  
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอแก้ไขชื่อเอกสาร 
“(ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –  
พ.ศ. 2670)” แก้ไขเป็น “(ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)” 



๓ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมส าคัญ คือ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในวันเสาร์ที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญคือ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ ในช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาไทย และช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติพร้อมด้วย
นักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 577 คน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
สรุปเรื่อง 
 สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มีความจ าเป็นต้องเก็บ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาเพ่ิมเติม จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) จึงเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) เฉพาะสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
กัญชงและกัญชา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) และมอบหมายอาจารย์มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายพิสิฐ   
วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง แล้วเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 14/2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยได้ปรับ  
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 



๔ 

 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) แก้ไขเอกสารการประชุม หน้า 4 หัวข้อเอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จาก “2. ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563” แก้ไข
เป็น “2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561” 

(2) ควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือให้
มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อการจ้างคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) 
 

 4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่  ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ 
แนวทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะการจัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม  
ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืนตามความในข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เพ่ือขอรั บการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกด้วย 
 กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๔๙๓/
๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยจ าแนกคณะอนุกรรมการฯ ออกเป็น ๒ กลุ่ม 
ดังนี้  
 ๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดท าแผน 
การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่นตามความในกฎกระทรวงข้อ ๑๓ รวมถึงจัดท าข้อเสนอโครงการตาม
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing 
University) เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS-Thai University Strategic Classification 



๕ 

 

and Self-Assessment System) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) 
รวมถึงรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และน าเข้า
ข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ รวมถึงได้จัด
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตาม
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ฝ่ายเลขานุการน า (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่  2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
  

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ควรพิจารณาปรับลดจ านวนโครงการ/กิจกรรมลง โดยเน้นเฉพาะโครงการที่เป็นจุดเด่นและ

สามารถตอบโจทย์เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น  
(2) ควรจัดท าสรุปเป้าหมาย จุดเด่น และทิศทางของแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไม่เกิน

สองหน้ากระดาษ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัยเห็นภาพชัดเจนและสามารถก ากับติดตามผล
การด าเนินการให้ตรงตามเป้าหมายได้ 

(3) การก าหนดจ านวนตัวเลขและงบประมาณที่ต่อเนื่องตลอดระยะ 5 ปี จะท าให้ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง 2 ช่วง คือ ในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีที่เปลี่ยนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2567 เป็นปีที่เปลี่ยนอธิการบดี อาจท าให้นโยบายและการบริหารของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนได้ จึงควรมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

(4) ควรปรับนโยบายการสนับสนุนงบประมาณวิจัยโดยเน้นหัวข้อการวิจัยที่เป็นความสนใจระดับโลก 
ซึ่งสามารถน าไปอ้างอิงได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับจากองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher 
Education (THE) และ Sustainable Community Development University Rankings (SCDUR) 

(5) ควรจัดท าแผนการเปลี่ยนแปลงและแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการให้เป็น ไปตาม
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

(6) แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หน้า 48 ข้อ 6 หัวข้อโครงการ/กิจกรรม ระบุ
ว่า “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต วิศวกรสังคมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมแฮกกาธอน (Hackathon)” แฮกกาธอนคือ
การจัดการแข่งขัน ซึ่งหากระบุไว้ในแผนดังกล่าว หมายความว่ามหาวิทยาลัยต้องจัดแฮกกาธอนทุกปี จึงควรตัดออก
และด าเนินการในปีที่มีความพร้อม 

(7) ควรพิจารณาเพ่ิมโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ 
สาขาวิชาด้านการแพทย์ และสาขาวิชาอ่ืนที่ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถย้ายไปอยู่กลุ่มอื่นได้  

(8) ควรเพิ่มข้อมูลคุณวุฒิของคณาจารย์ 
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(9) ควรพิจารณากลุ่ มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยรับผิดชอบชุมชนที่มี  
ความหลากหลาย อาทิ กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสาครที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มี  
ชาวต่างด้าวเข้ามาท างานจ านวนมาก 

(10) ควรระบุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ Reskill Upskill หรือ Retraining 
(11) การเปลี่ยนองค์กรเพ่ือให้เกิดการพัฒนา อาจต้องมีการปรับโครงสร้างการจัดการ อาทิ การจัดตั้ง

กิจการร่วมทุน (Holding Company) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในบริหารจัดการ  
   

มติที่ประชุม อนุมัตแิผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) 
 

 4.3 การขอความเห็นชอบในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 
สรุปเรื่อง 
 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ 7 ได้ระบุว่า “สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด าเนินการ
หลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตโดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตเสนอ  
ขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน
การสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข...” 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องการขอความเห็นชอบในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า ควรศึกษา 

การเทียบโอนประสบการณ์ เพราะเป็นสิ่งจูงใจให้มีผู้สมัครเรียน แต่หากมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
การจัดการศึกษาได้ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 
  

 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
สรุปเรื่อง  
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตร
ดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลัน่กรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
  



๗ 

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับแก้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา รายวิชานวัตกรรมการจัด
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รายวิชาโครงการศึกษาพิเศษด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรปรับเป็นความรับผิดชอบหลักเพราะเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญมาก  

(2) ควรปรับเพ่ิมเติมรายละเอียดในหน้า 10 ข้อ 3.1 “จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ต่อปี” ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและตรงกับรายละเอียดในหน้า 39  

(3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของค าอธิบายรายวิชา ดังนี้  
- รายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 2 ค าว่า “ฐานข้อมูล TCI” แก้ไขเป็น  

“ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย” และการระบุว่า “ฐานข้อมูล TCI ไม่ต่ ากว่ากลุ่มที่ 1 หรือ 2” แก้ไขเป็น “เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” เพ่ือความคล่องตัวในการปรับปรุงหลักสูตร   

- ปรับรวมเนื้อหารายวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผสมผสานเข้ากับรายวิชาปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ
ท้องถิ่น  

- ปรับเนื้อหารายวิชาสัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรน าประเด็นสภาพปัญหา
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นตัวตั้ง โดยระบุว่า “การศึกษาและวิเคราะห์สังเคราะห์ 
สถานการณ์และสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ หัวข้อหรือประเด็นส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพราะวิชาสัมมนาเป็นวิชาที่ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์จากสภาพการณ์ต่างๆ แล้วจึงต่อด้วย
กระบวนทัศน์การจัดการสัมมนา 

(4) ปรับการเขียนในหมวดที่ 2 หน้า 8 - 9 ให้มีความกระชับยิ่งขึ้นโดยตัดส่วนที่ไม่เก่ียวข้องออก 
(5) ควรปรับจ านวนหน่วยกิตเป็น ไม่เกิน 48 หน่วยกิต โดยอาจจะต้องปรับลดจ านวนรายวิชาหรือลด

จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาลง เพ่ือให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
(6) ควรปรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 “2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการศึกษา หรือการพัฒนาท้องถิ่นหรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนา หรือมีผลงานทาง
วิชาการน าเสนอในระดับชาติ นานาชาติ หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 เป็น
อย่างน้อย” ไม่ควรใช้ค าว่า “หรือ” เนื่องจากต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีผลงานวิจัยไม่ใช่ผลงานวิชาการ เนื่องจากในแบบ 
1.1 เป็นแผนการเรียนที่เน้นการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ์ จึงต้องคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเข้ามาเรียน และ
ในแบบ 2.1 หลักสูตรต้องมีคณาจารย์ที่สามารถเป็นประธาน กรรมการ และอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพียงพอกับ
จ านวนรับนักศึกษา  

(7) การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดที่ 4 ต้องระบุให้ชัดเจนและตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ ดังนี้ 

- ข้อ 2.2 ด้านความรู้ ไม่ควรมีค าว่า “ประยุกต์ สร้างองค์ความรู้” เพราะต้องอยู่ในข้อ 2.3  
ด้านทักษะทางปัญญา 

- ข้อ 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา ในผลการเรียนรู้ที่ระบุว่า “มีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ” ยังไม่ชัดเจนว่าหลักสูตรให้อะไรกับผู้เรียนในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ 

- ข้อ 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ให้ตัด “3) ธ ารงรักษา
ความเป็นไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์” ออก เพราะไม่มีรายวิชาทีส่อนเนื้อหาดังกล่าว 



๘ 

 

- ข้อ 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ควรแยกเรื่องเทคโนโลยีออกจากข้อ 2 ระบุเพ่ิมเติมให้เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อาทิ การใช้เทคโนโลยี 
ในการสืบค้น สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  

(8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษายังไม่ชัดเจน  
(9) ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรลักษณะนี้เพียงพอแล้ว 
(10) งานวิจัยควรเน้นการลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ 

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  
(11) ควรพิจารณาเพ่ิมภาษาที่ใช้ และระบบการศึกษา ควรระบุระบบออนไลน์เพ่ิมเติม เนื่องจาก

หลักสูตรมีเป้าหมายรับนักศึกษาจีนด้วย  
(12) เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จึงควรปรับจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสม อาทิ 

รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา ควรเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ รายวิชาปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเพ่ิมการสอนเป็น 4 ชั่วโมง รายวิชาการศึกษาเอกเทศด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเน้นให้นักศึกษาได้เค้าโครงการวิจัย และการเรียน 3 ชั่วโมงอาจไม่เพียงพอ 

(13) ควรมีความชัดเจนว่าจะพัฒนาในด้านใด พัฒนาประเทศ องค์กรหรือการศึกษา เนื่องจาก 
มีรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก 

(14) ควรให้นักศึกษาก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจในกระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตร
สามารถจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียนได้  

(15) ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ที่ระบุว่า “Diploma of Science (Interdisciplinary Studies) 
Edith Cowen University, Australia” ของอาจารย์ทั้ง 3 ราย ให้ตรงกัน และคุณวุฒิของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ 
บุญศรี ที่ระบุว่า “Cert. USA, Australia, China, Cambodia, Laos, Vietnam, Philippines” ให้มีรายละเอียดชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที ่28 สิงหาคม พ.ศ.2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 



๙ 

 

- ข้อ 2 ค าว่า “ประยุกต์และบูรณาการ” ควรอยู่ในด้านทักษะปัญญาในข้อ 3 และค าว่า 
“การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น” ให้ตัดออกเพราะไม่สามารถวัดประเมินผลได้  

- ข้อ 6 ไมค่วรเขียนรวมกันต้องแยกให้ชัดเจน ในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เขียนตาม
หมวด 4  

- ข้อ 5 ควรเพ่ิมรายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 5 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการเขียน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 3 รวมกันอยู่หลายข้อ จึงควรปรับไปอยู่ในข้อ 3 เท่านั้น 

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลักสูตร วิชาเฉพาะด้านบังคับไม่ต้องมีการแบ่งกลุ่มหาก
ต้องเรียนทุกรายวิชาอยู่แล้ว  

(3) ปรับการเขียนหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ ไม่ควรน ามาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านอ่ืนมารวมกัน ดังนี้ 
- หน้า 55 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน ควรระบุกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นกลยุทธ์ 

การสอนนอกหลักสูตร รวมทั้งระบุชื่อโครงการและจ านวนครั้งที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมให้ชัดเจน  
- หน้า 59 ข้อ 3 ค าว่า “มีจิตส านึกและตระหนัก” ข้อ 5 “จิตสาธารณะ” ไม่สามารถวัดและ

ประเมินผลได้ ให้ระบุในหัวข้อที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผู้เรียน และข้อ 6 ค าว่า “ภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม” ควรระบุในมาตรฐานที่ 4  

- การระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่มีการวิเคราะห์หรือบูรณาการต้องระบุในด้านที่ 3   
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 5 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ไม่เก่ียวข้องให้ตัดออก 
(4) พิจารณาปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมชัดเจนเพราะสะท้อนถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร โดยปรับให้ทุกรายวิชาต้องสามารถรับผิดชอบการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  

(5) ควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Big Data กับ Machine Learning  
(6) การเขียนหลักสูตรต้องเชื่อมโยงจุดเด่นเรื่องอ่ืนด้วย เช่น กิจกรรมนอกห้องเรียนเพราะวิชา

คอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้เองมากกว่าหลักสูตรได้ กิจกรรมจึงเป็นหัวใจส าคัญในการสร้ างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร การแพทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อไป  
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในข้อ 3 ค าว่า “มีความคิดสร้างสรรค์ วิพากษ์ตาม
ระบบวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การวิจัยและการพัฒนางาน” แก้ไขเป็น “ตามวิทยาศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนางาน 
วิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

(2) ปรับการเขียนหมวดที่ 4 ดังนี้ 
- หน้า 57 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ต้องปรับเป็นกลยุทธ์หรือกิจกรรม

ในรูปแบบของโครงการนอกห้องเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าร่วม และน ากิจกรรมในชั้นเรียนไป
ระบทุีห่น้า 51 เป็นต้นไป 

- หน้า 63 ด้านความรู้ ข้อ 4 ระบุว่า “มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้  
ในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพ” ควรตัดออก เนื่องจากไม่สามารถวัดประเมินผลได้ 

- หน้า 64 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 3 ระบุว่า “สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร” ยังไม่ชัดเจน ปรับเป็น “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน” 

- หน้า 65 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 3 
ระบุว่า “มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น”  
ให้น าไปปรับรวมกับข้อ 2 และไม่ควรก าหนดว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  

(3) ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ หน้า 51 ดังนี้  
- ข้อ 3 ระบุว่า “มีจิตส านึกและตระหนัก” ไม่ใช่พฤติกรรมที่เห็นชัดเจน ควรปรับให้ชัดเจน อาจ

ปรับเป็น “มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา” 
- ข้อ 4 ระบุว่า “เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน” อาจน าไปรวมในมาตรฐานที่ 4 ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
- ข้อ 5 ค าว่า “จิตสาธารณะ” ต้องรวมอยู่ในข้อ 1 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา หน้า 57  
(4) พิจารณาปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมชัดเจนเพราะสะท้อนถึงมาตรฐานของหลักสูตร โดยปรับ
ให้ทุกรายวิชาต้องสามารถรับผิดชอบการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  

(5) ในรายวิชาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

(6) ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อาทิ ค าว่า Principle 
Concept และ Practice ให้เติม s ทั้งหมด  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  



๑๑ 

 

โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หน้า 9 ระบุว่า “เพ่ือน าไปสู่การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์” ปรับเป็น “มีความคิดสร้างสรรค์เป็นระบบและเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์” หากต้องการก าหนดให้
มีการวิจัยก็ระบุว่า “ศึกษาวิจัยและน าเสนอ”  

(2) ปรับการเขียนหมวดที่ 4  ดังนี้ 
- หน้า 61 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ก าหนดจ านวนครั้งหรือจ านวน

นักศึกษาที่เข้าร่วม และระบุวิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน 
- หน้า 65 ข้อ 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ไม่ควรระบุค าว่า  

“จิตสาธารณะ” เพราะเป็นรายละเอียดในข้อ 1  
- การเขียนกลยุทธ์การสอน ให้ระบุเฉพาะการสอนในห้องเรียน เช่น การบรรยาย การให้โจทย์

การบ้าน กรณีศึกษา หรืออภิปรายกลุ่ม  
- การเขียนผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ ให้ระบุว่า “มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถน าไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพ”  
- หน้า 68 ระบุว่า “น าความรู้ทางอุตสาหกรรมชีวภาพไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม” ควรปรับให้ชัดเจนและแคบลง  
- หน้า 69 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 3 ระบุว่า “สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร” ยังไม่ชัดเจน ควรระบุว่า “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน” 
- หน้า 70 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 3 

ระบุว่า “มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น” ให้น าไปปรับ
รวมกับข้อ 2 โดยปรับเป็น “มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร” ไม่ควรก าหนดว่าภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  

(3) พิจารณาปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมชัดเจนเพราะสะท้อนถึงมาตรฐานของหลักสูตร โดยปรับ
ให้ทุกรายวิชาต้องสามารถรับผิดชอบการพัฒนาคุณวุฒิของผู้เรียนได้  

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ที่ระบุในหน้า 9 และหน้า 187 ให้ถูกต้องตรงกัน 
(5) ควรพิจารณาให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านการแพทย์ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ 

ร่วมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์   
(6) ควรเชิญคณบดีมารับฟังข้อเสนอแนะในการพิจารณาหลักสูตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
(7) เนื่องจากชื่อหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงควร

ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทราบถึงเนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และอาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(8) ปรับรายละเอียดหน้าปกของทุกหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน อาทิ การระบุภาควิชา 
 



๑๒ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  ถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 และเสนอต่อ
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ งที่ 14/2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอต่ออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 
  ฝ่ายเลขานุการได้น าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ต้องก าหนดรายละเอียดตาม  
ข้อ 1 (3) เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่มีการเก็บค่า ธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เกิน 
100,000 บาท   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564
จ านวน 3,507 คน ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี    จ านวน 85 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 2,930 คน 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   จ านวน 1 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 137 คน 
 ปริญญาโท   จ านวน 14 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 265 คน 
     ปริญญาเอก   จ านวน 7 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 175 คน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
 
 



๑๓ 

 

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 12.30 น. 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


