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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 3/2564 

วันอาทิตย์ท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๔. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ 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. 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. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

   

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ     ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ ผู้น าเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพิไล ไทพิทักษ์ ผู้น าเสนอวาระ 
3. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระ 



๒ 
 

4. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
7. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์วิสามัญสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 3/2564 

สรุปเร่ือง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุมดังน้ี  
  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  สุ่นสวัสด์ิ 
     9. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     10. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
     13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     14. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
     17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/๒๕64 
สรุปเร่ือง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/๒๕64 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ท่ีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 
สรุปเร่ือง 
 มหาวิทยาลัย โดยงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... และ (ร่าง) สัญญาจ้าง
บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 3/2564  
ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 โดย (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในคราวประชุม คร้ังที่ 16/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 โดยมี
หลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้บัญญัติเรื่องคุณสมบัติของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
และผู้อ านวยการไว้ในมาตรา ๓๙ มาตรา ๓๒ และ มาตรา ๔๑ ตามล าดับ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดมีข้อห้าม
บุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีบุคคลภายนอกอาจได้รับการสรรหาและแต่งต้ังในต าแหน่งอธิการบดี 
รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) คร้ังที่ 3/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 มีความเห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการ สามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างอธิการบดีที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกได้ และ
นายกสภาสถาบัน โดยมติสภาสถาบัน มีอ านาจลงนามในสัญญาจ้างอธิการบดีที่ได้รับการแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก 
ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้   
    

การพิจารณา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระน้ี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 17 ก าหนดว่า “กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติ 
ในการแต่งต้ัง ถอดถอน ลงโทษบุคคล ซึ่งตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิได้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ใน 
ที่ประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องน้ัน” 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังน้ี 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ได้ต้ังข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า 

ต าแหน่งผู้บริหารควรต้องจัดท าสัญญาค้ าประกัน เพื่อเป็นการประกันความรับผิดในกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดจาก
การกระท าความผิดของผู้บริหาร เป็นการค้ าประกันหน้ีในอนาคต คือ หน้ีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เพื่อให้สามารถ
ฟ้องบังคับคดีกับผู้ค้ าประกันได้  

(2) หลักการท าสัญญาค้ าประกันที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 680 และมาตรา 681 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือคู่สัญญาต้องมีหน้ีต่อกันเสียก่อน ซึ่งสัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นลักษณะสัญญาจ้างแรงงาน จึงยังไม่มีมูลหน้ีที่สมบูรณ์ต่อกัน มีเพียงข้อก าหนดบ่งชี้ในสัญญาว่า  
จะท างานให้และฝ่ายผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นการตอบแทนตามที่ก าหนด จึงไม่จ าเป็นต้องจัดท าสัญญาค้ าประกัน 



๔ 
 

(3) ต าแหน่งผู้บริหารเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่มีหลักกฎหมายก ากับไว้แล้ว อาทิ กฎหมาย
ลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากไม่เพียงพอสามารถริบทรัพย์สินได้ ประกอบกับมาตรา ๑๕๗ 
และมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริต ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด มีระวางโทษจ าคุกและโทษปรับด้วย อีกทั้งมีการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินทั้งก่อนเข้ารับ
ต าแหน่งและหลังครบวาระการด ารงต าแหน่งด้วย ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายจากการกระท าความผิดของผู้บริหาร
ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยย่อมมีอ านาจถอดถอนผู้บริหารออกจากต าแหน่งได้ทันที ดังน้ันในต าแหน่งผู้บริหารจึงไม่มี
การท าสัญญาค้ าประกันและไม่มีผู้ค้ าประกัน ทั้งน้ีย่อมต้องรับผิดชอบโดยเงื่อนไขของกฎหมายอื่นๆ ประกอบอยู่แล้ว 
และสามารถฟ้องร้องได้ตามหลักกฎหมายที่ก ากับไว้ 

(4) หนังสือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแจ้งเวียนมาถึง
มหาวิทยาลัยน้ัน เป็นการแจ้งความเห็นของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พิจารณาแล้วว่า 
การลงนามในสัญญาจ้างอธิการบดีเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยน้ัน ถ้าเป็นบุคคลภายนอก นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ได้ ในฐานะมหาวิทยาลัย ส่วนต าแหน่งอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้หมายความว่าจะจ้างบุคคลภายนอกด ารงต าแหน่งบริหาร
อื่นไม่ได้ แต่ว่าไม่มีประเด็นเร่ืองการลงนามในสัญญา เพราะตามหลักปฏิบัติแล้วการจ้างบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
อธิการบดีลงนามอยู่แล้ว ดังน้ันที่ประชุม ก.พ.อ. จึงไม่ได้กล่าวถึงการลงนามในสัญญาจ้างบุคคลภายนอกในต าแหน่ง
บริหารอื่น ต าแหน่งที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้หมายความว่าจ้างไม่ได้ ก็จ้างได้ตามกฎหมาย 

(5) ปรับแก้ไขรายละเอียดใน (ร่าง) ข้อบังคับ ดังน้ี 
- ข้อ 4 ค านิยามค าว่า “ผู้บริหาร” แก้ไขเป็น “ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ” 

- ข้อ 5 ค าว่า “และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง” แก้ไขเป็น “และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” 

- ข้อ 7 ค าว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ” แก้ไขเป็น “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547”  

- ข้อ 9 (1) ค าว่า “ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและผลการประเมินการปฏิบั ติ
ราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยอนุโลม” แก้ไขเป็น “ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยอนุโลม”  

- ข้อ 9 (2) ค าว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” แก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยอนุโลม”  

- ข้อ 11 แก้ไขเป็น “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี” และตัดวรรคสองออกทั้งหมด 
เพราะในการบริหารงานบุคคลอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  

(6) ควรแยกสัญญาเป็นสองฉบับเพื่อความชัดเจน คือ 1.ส าหรับจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดี ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาในการประชุมคราวน้ี และ  
2. ส าหรับจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วน
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ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้ลงนามในสัญญาและ
พิจารณาในส่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

(7) ควรระบุรายละเอียดของภาระงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้บริหารจากบุคคลภายนอกตาม
ข้อบังคับน้ี โดยก าหนดลักษณะงานที่รับผิดชอบ เป้าหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ข้อ 10 และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนด้วย 

(8) ปรับแก้ไขรายละเอียดใน (ร่าง) สัญญา ดังน้ี 
- ย่อหน้าที่สาม ค าว่า “ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บ ริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” แก้ไขเป็น “คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากัน” 
- ข้อ ๑ ค าว่า “มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง หรือแต่งต้ังให้

ผู้บริหารปฏิบัติ หน้าที่ต าแหน่ง....” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยได้ตกลงจ้างผู้บริหารและผู้บริหารตกลงรับจ้าง ท างานใน
ต าแหน่ง....” 

- ข้อ 1 ค าว่า “โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง” แก้ไขเป็น “โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” 

- ข้อ 3 ตอนท้ายเพิ่มเติมว่า “และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งการเพิ่มค่าจ้างการปฏิบัติงาน
ประจ าปี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558”  

- ข้อ 4 ตัดออกทั้งหมด 
- ค าว่า “ผู้บริหาร” ปรับแก้เป็น “อธิการบดี” ทั้งหมด 
- ระบุรายละเอียดของภาระงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้บริหารจากบุคคลภายนอก 

ที่ประชุมได้ลงมติเป็นการเฉพาะราย โดยการขานชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล 
จ านวน 22 คน ดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2. ดร.สายหยุด จ าปาทอง ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ  
6. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา  ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ  
8. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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12. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์  ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
13. นายวรพงษ์ วรรณศิริ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
14. นายทนง โชติสรยุทธ์ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
๑5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
๑6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 
๑7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ลงมติว่า ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เน่ืองจากกรณี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นการพิจารณากรณีการท าสัญญากับ
ผู้บริหารในต าแหน่งอธิการบดี ประกอบกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก็รองรับในต าแหน่งอธิการบดีที่เกษียณอายุ
ราชการเท่าน้ัน มิได้กล่าวถึงต าแหน่งผู้บริหารต าแหน่งอื่น จึง ไม่เห็นด้วยกับการท าสัญญาการจ้างในต าแหน่ง 
รองอธิการบดี 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร  ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ  ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ลงมติว่า เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผลการลงมติสรุปได้ว่า มีผู้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว  จ านวน  
22 คน ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 คน  
   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่  
26 กันยายน พ.ศ. 2564  
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การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังน้ี 

 (1) หน้า 15 ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา 16206 ริกกิ้ง ไม่ควรใช้ค าทับศัพท์ต้องเปลี่ยนเป็นค าภาษาไทย
ที่สอดคล้องกับที่ราชบัณฑิตยสถานก าหนด 

(2) หน้า 17 ปรับแก้ไขชื่อรายวิชา “โครงงานระดับปริญญาตรี” แก้เป็น “โครงงานแอนิเมชัน เกม
และดิจิทัลมีเดีย” 

(3) หน้า 18 – 19 ให้ระบุชื่อรายวิชาแกนวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจน 
(3) ควรเพิ่มรายวิชาด้านการประกอบการในวิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

กิจการธุรกิจ เทคโนโลยี การเงิน การจัดการบุคคลและทรัพยากรต่างๆ เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการและ
สามารถสร้างงานได้เอง 

(4) ควรบริหารจัดการหลักสูตรโดยเปิดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับ 
การUpskill/Reskill โดย จัดกลุ่มรายวิชาที่ น่าสนใจตรงกับความต้องการของ ตลาด แล้วมอบเป็นวุ ฒิบัตร 
ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองส าหรับผู้เรียนครบหลักสูตร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หลักสูตร และดึงดูดผู้เรียนได้มากขึ้น 
ทั้งบุคคลภายนอก และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลงเรียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะสามารถผลิตบุคคลที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศได้จ านวนมากและสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย  

(5) ควรปรับรายวิชาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในวิชาบังคับหรือสอดแทรกเน้ือหาเข้าไปใน
รายวิชาบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในหน้า 31 32 และ 36 อาทิ ค าว่า 
game concept และ principle ให้เติม s  

(7) ควรจัดต้ังชมรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและศิษย์เก่าสามารถรวมกลุ่ม  
จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ 

(8) ควรเน้นเร่ืองการแบ่งเวลาในชีวิตประจ าวันให้เหมาะสม อาทิ การเรียน การออกก าลังกาย 
การพักผ่อน และการเล่นเกม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาเกมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสังคม ระวังการใช้
ความรุนแรง การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง และต้องมีวัฒนธรรมที่ดี 

(9) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาต้องมีการเรียนการสอนในวิชาบังคับและเป็น
จุดเด่นส าคัญ การเรียนการสอนเพียงวิชาเดียวไม่ควรเป็นอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(10) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยหลัก 
การเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติ จัดการเรียนสอน จัดอบรมและประเมินผลได้ในขณะที่ผู้เ รียน
ยังศึกษาในหลักสูตร โดยเขียนเรียงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
ก าหนด 5 ด้าน ถ้ามีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ต้องเพิ่มมาตรฐานที่ 6 ทักษะปฏิบัติด้วย 

(11) ปรับการเขียน หมวดที่ 4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย จึงควรเพิ่มรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรม ในหน้า 49 ให้ชัดเจน โดยระบุชื่อ
กิจกรรม จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน และปรับการมีจิตสาธารณะ หน้า 52 
มาระบุในหน้า 49 เน่ืองจากหลายวิชาไม่สามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้  

(12) ปรับแก้ไขหน้า 53 ให้ตัดข้อ 4 “มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน”  
หน้า 54 ให้ตัดข้อ 3 “สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การ” รวมถึงหน้า 55 ให้ตัดข้อ 3  
“มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือต่างประเทศเพื่อการค้นคว้าอย่างเหมาะสมและจ าเป็น” ออกทั้งหมด เพราะ 
ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนจึงไม่สามารถรับผิดชอบพัฒนาผลการเรียนรู้ได้  
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(13) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถ
รับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และเพิ่มรายวิชาแกนคณะ 4 วิชาด้วย 

(14) ตรวจสอบเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา ของรายวิชาการเล่นและวิเคราะห์เกม ในหน้า 31 
และรายวิชาการออกแบบเกมบอร์ด ในหน้า 36 เน่ืองจากค าอธิบายรายวิชามีเน้ือหาทับซ้อนกันพอสมควร สามารถ
รวมเป็นวิชาเดียวแล้วเพิ่มค าอธิบายให้ครอบคลุมจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น 

(15) เน่ืองจากเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจในการบ่มเพาะความสนใจและลงมือเล่นต้ังแต่
เด็ก จึงควรจัดกิจกรรมที่สรรหาหรือบ่มเพาะเด็กที่มีความสนใจด้านน้ีโดยเฉพาะ อาทิ การจัดประกวดแข่งขันในระดับ
มัธยมศึกษา และการจัดค่ายส าหรับเด็กที่มีความสนใจ  

(16) ต้องสร้างเครือข่ายวิชาชีพโดยจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และสร้างโอกาสการมีงานท ามากขึ้น 

(17) ควรเน้นประเด็นการสร้างแอนิเมชันหรือเกมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เรื่องอื่นนอกเหนือจาก
ความบันเทิง การสร้างเกมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น อาทิ ด้านภาษา ด้านการคิด
วิเคราะห์ และด้านการเงิน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชันที่ช่วยท าให้เด็กเรียนรู้ได้
อย่างสนุกสนาน  

(18) ควรพิจารณาตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรโดยปรับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติให้
เหมาะสม  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจ
บันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังน้ี 

 (1) หน้า 19 ปรับแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และการวิพากษ์ เป็น 
“Creative and Critical Thinking” 

(2) ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ เป็น ใช้ค าว่า “The use of Thai 
language” แก้ไขเป็น  “Thai language usage”   

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อาทิ ค าว่า game concept และ 
principle ให้เติม s 
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(4) ควรเปิดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับ Upskill/Reskill โดยจัดกลุ่มรายวิชา 
ที่น่าสนใจตรงกับความต้องการของตลาด แล้วมอบเป็นวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองส าหรับผู้เรียนครบ
หลักสูตร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หลักสูตร และดึงดูดผู้เรียนได้มากขึ้น ทั้งบุคคลภายนอก และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่ลงเรียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะสามารถผลิตบุคคลที่ตอบสนองความต้องการของประเทศได้จ านวนมากและสร้างภาพลักษณ์
ความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย 

(5) หน้า 20 ปรับชื่อรายวิชา “การจัดการภาวะวิกฤตทางการสื่อสาร” แก้ไขเป็น “การจัดการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต” และปรับค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อและเน้ือหาหลักสูตร 

(6) ปรับค าอธิบายของรายวิชาสัมมนาให้มีเน้ือหาการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นสภาพปัญหา  
ในศาสตร์ คือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารทางการตลาด แล้วน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสู่ภายนอก
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ 

(7) ควรเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางการตลาดแบบใหม่ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี 
เข้ามาช่วย อาทิ Social Monitoring, Social Listening ที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแบรนด์ได้ง่ายและ 
ใช้เวลาไม่นาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือและวิธีการใหม่ได้และเป็นประโยชน์ในการท างานในอนาคต 

(8) อาจารย์ผู้สอนต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว  

(9) ควรมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  
โดยเปิดให้นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงและบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญได้  

(10) ควรเพิ่มเน้ือหารายวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างงานได้เอง 
(11) เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาที่ต้องการผู้เรียนที่มีแรงบันดาลใจมาก่อนซึ่งจะท าให้สามารถเติบโต 

ในสายวิชาชีพได้อย่างก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยควรจัดค่ายโดยรวมนักเรียนที่มีความสนใจในด้านน้ี หรือจัดประกวด
แข่งขันในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นการเพิ่มบทบาทและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้มหาวิทยาลัยด้วย 

(12) ควรจัดต้ังชมรมเพื่อให้นักศึกษามีเครือข่ายและสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
โดยมหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ เปิดตลอดเวลาเพื่อให้
สามารถท างานและท าโปรเจคที่ต้องใช้เวลามากกว่าปกติเพื่อให้เป็นโปรเจคที่มีคุณภาพระดับสูงและน าไปแข่งขั นใน
ระดับนานาชาติได้ 

(13) ควรเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา และสร้าง
เครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มีกิจกรรมพบปะเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท าความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการจัดสัมมนาในลักษณะที่น าประเด็นที่มีความน่าสนใจมาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
นักศึกษากับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพได้เรียนรู้กัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเคร่ืองมืออุปกรณ์ของวิชาชีพที่ทันสมัยใช้งานได้จริง
และการสร้างสตูดิโอให้องค์กรภายนอกเช่าจะเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะนักศึกษาอีกทางด้วย 

(14) ตรวจสอบการจัดกลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา หน้า 3 ให้ตรงกับการจัด
กลุ่ม ในหน้า 42 - 47  และการก าหนดกลุ่มบูรณาการความรู้ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อหลักสูตรควรกระจายไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาการสื่อสารการตลาดหรือกลุ่มวิชาธุรกิจบันเทิง 

(15) หลักการเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติ จัดการเรียนสอน จัดอบรมและ
ประเมินผลได้ในขณะที่ผู้เ รียนยังศึกษาในหลักสูตร  โดยเขียนเรียงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมก าหนด ถ้ามีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ต้องเพิ่มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ 6 ทักษะปฏิบัติด้วย และปรับการเขียนวัตถุประสงค์ ในหน้า 9 ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยค าว่า “เพื่อผลิต
บัณฑิต” และตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดด้วย  

(16) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรเน่ืองจากในวิชาแกนไม่มีชื่อรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง 



๑๐ 
 

(17) ต้ังข้อสังเกตว่า หน้า 22 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้ค าว่าวิชาชีพนิเทศศาสตร์หรือ  
การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงตามชื่อหลักสูตรหรือไม่ 

(18) ในแผนการเรียนพื้นฐานวิชาชีพอาจจะไม่ใช้ค าว่าสหกิจศึกษา ควรปรับเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างธุรกิจบันเทิง โดยจัดเป็นหลักสูตรการเรียนและท างาน (Work- Study Program) มีการแลกเปลี่ยนรับคน 
ภาคธุรกิจมาเรียน แล้วส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพขณะเรียน เรียนคร่ึงวันท างานคร่ึงวัน 

(19) ควรปรับค าอธิบายรายวิชาของวิชาบังคับโดยเพิ่มเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมของนักผลิตรายการที่มี
ผลกระทบต่อสังคมให้มีศีลธรรม จรรยาบรรณ และถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย  

(20) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ถูกต้อง และระบุรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรม
ให้ชัดเจน โดยระบุชื่อกิจกรรม จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน  

(21) หน้า 68 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรับแก้ไขผลการเรียนรู้ข้อ 1 แก้ไขเป็น “คุณธรรมจริยธรรม
ในการศึกษา” และด้านความรู้ ข้อ 1 และข้อ 3 ควรปรับแก้ไขผลการเรียนรู้ให้หลักสูตรสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ 
และประเมินผลได้ ข้อ 2 มีค าว่าประยุกต์ ต้องย้ายไปอยู่ในด้านทักษะทางปัญญา  

(22) หน้า 69 ด้านทักษะทางปัญญา ควรระบุทางการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงมากกว่าทาง
นิเทศศาสตร์ 

(23) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum mapping) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถ
รับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน  

(24) ควรให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเชิงสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์สามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศได้   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 ถอนวาระ  
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 

 ถอนวาระ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/๒๕64  

สรุปเร่ือง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



๑๑ 
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