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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์  

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๒. ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๒.  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.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย ผู้น าเสนอวาระ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ ผู้น าเสนอวาระ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ ผู้น าเสนอวาระ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี ผู้น าเสนอวาระ 
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6. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
9. 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 10/2564 

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.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     6. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     7. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์ 
     9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล 
     13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์ท่ีท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ ดังนี้ 

 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ  ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ระดับด”ี ประเภทนวัตกรรม
การบริการ ผลงาน ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt 

(2) ผู้สนับสนุนการด าเนินงานให้มีผลการประเมินได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ระดับดี” (ประเภทนวัตกรรม
การบริการ) ผลงาน ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt พัฒนาโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ มีดังนี้ 

  2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
  2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน  
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  2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า 
  2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 
  2.5 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม  
   2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ค าบุญ 
  2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ธนาสินธ์ 
  2.8 อาจารย์ธีรวิทย์ อัศวศิลปะกุล 
  2.9 นายประภากร จันทร์ก าพู 
  2.10 นายอรุณ งามเขียน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้า 16 วาระที่ 4.11 บรรทัดที่ 26 มติที่ประชุม ข้อ 1 เพ่ิมค าว่า “จ านวน 
67,676,600 บาท” และบรรทัดที่ 27 มติที่ประชุม ข้อ 2 เพ่ิมค าว่า “จ านวน 445,110,100 บาท”   

และน าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕64 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้า 22 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 14 จากเดิม “และค่าตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งการเพ่ิม
ค่าจ้างการปฏิบัติงานประจ าปี ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” แก้ไขเป็น “และค่าตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้ง 
การเพ่ิมค่าจ้างการปฏิบัติงานประจ าปี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
เงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558” 

- หน้า 22 วาระท่ี 4.1 การพิจารณา เพ่ิมข้อความ “เพ่ิมรายละเอียดของภาระงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้บริหารจากบุคคลภายนอก” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข และรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จ านวน 3 ราย เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 รายที่ 1 อาจารย์กมลวรรณ จรูญศรี อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณ
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้  “ผลงานวิจัย ระดับดี จ านวน 1 เรื่อง และต าราหรือ
หนังสือ ระดับดี จ านวน 1 เล่ม....ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ
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มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย .... ได้” โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.บทความทางวิชาการ เรื่อง The Challenges 
of Implementing Content Language Integrated Learning in Tertiary Education in Thailand :  A Review 
and Implication of Materials.  เผยแพร่ใน Advances in Language and Literary Studies, 10(4), 125-129. 
(ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ERIC) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดีมาก 2. หนังสือ เรื่อง 
English for Local Thai Tourism : An Integrated and Theme-Based Approach to ELF Context. เผยแพร่ด้วย
การจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด พิมพ์ครั้งที่ 1 จ านวน 500 เล่ม 428 หน้า มีส่วนร่วมในผลงาน 
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี  

สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งส่ง
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 รายที่ 2 อาจารย์ ดร.รัชนู  เมยดง อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทาง
วิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ “ผลงานวิจัย ระดับดี จ านวน 2 เรื่อง” โดยมีผลงานทางวิชาการ 
ประเภทงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. รัชนู  เมยดง, เสาวนิต  ทองพิมพ์, จรัญ  ประจันบาล, รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์, 
เกษม  คงนิรันดรสุข, ปิลันธนา  เลิศสถิตธนกร และศิริพร  ทิพย์สิงห์. (2564). กิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ก่อโรคและ 
การยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของสารสกัดจากเปลือกล าต้นกัญชง. เผยแพร่ในวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้. 12(1), หน้า 99-110. ISSN: 1906-9790. (TCI กลุ่ม 1) มีส่วนร่วมในผลงาน  
ร้อยละ 65 มีผลการประเมินระดับดี 2. รัชนู  เมยดง และเสาวนิต  ทองพิมพ์. (2562). การศึกษาคุณสมบัติ 
โพรไปโอติกส์ของ Lactobacillus plantarum BL60a ที่แยกจากอาหารหมักเพ่ือประยุกต์ใช้ในอาหารเพ่ือสุขภาพ. 
เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University. 6(4), P.81-96. ISSN: 2408 –
1248 (TCI กลุ่ม 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินระดับดี 3. รัชนู  เมยดง, ภัทรวรรณ  สุขสวัสดิ์ 
และศิริพร  ทิพย์สิงห์. (2564).การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่มีสมบัติความเป็นโพรไบโอติกส์จากผลิตภัณฑ์
อาหารหมัก. เผยแพร่ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 21(1) .หน้า 101-118 ISSN: 1513-9980 (TCI กลุ่ม 2) 
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 70 มีผลการประเมินระดับดี 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้ งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 รายที่ 3 อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6802) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทาง
วิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ “ผลงานวิจัย ระดับดี จ านวน 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ระดับดี 
จ านวน 1 เล่ม” โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วย
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การขนส่งเที่ยวเปล่าของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร.  มีผลการประเมินระดับดี 2. หนังสือ เรื่อง 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transportation.  มีผลการประเมินภายหลังการแก้ไขในระดับดี 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือภายหลังการแก้ไข 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 29 
กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ 
ก.พ.ว. น าเสนอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564  ที่ประชุมให้ความเห็นสอดคล้อง
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 
    

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) 

ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1) อาจารย์กมลวรรณ จรูญศรี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (7104) 
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 

2) อาจารย์ ดร.รัชนู  เมยดง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(2102) ตั้งแต่ 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

3) อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(6802) 
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
    

 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดรับนักศึกษาพิการ โดยด าเนินงานตามประกาศของ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา และส่ง
ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาพิการ  
ฝ่ายเลขานุการจึงน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา
พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564   
    

 



๖ 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่าให้ตรวจสอบชื่อ

หลักสูตรและจ านวนนักศึกษาให้ถูกต้องแล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลงนามต่อไป 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   

 4.3 การสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
 ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 1969/๒๕64 
ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่  
29 กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามประกาศ โดยจัดให้มีการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดยหน่วยงานสามารถเสนอชื่อได้ภายใน 
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจ านวน 5 ราย 
ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา 
   2) อาจารย์ประสงค ์ผ่องภิรมย์ 
   3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ 
   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 
   5) อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม 
 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการน าเสนอวิสัยทัศน์และพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาฯ 
แล้วได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จ านวน 3 รายชื่อ ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา 
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 
   3) อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม 
 ฝ่ายเลขานุการน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
พร้อมเอกสารข้อมูลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564   
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การพิจารณา 
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการนับคะแนนปรากฏว่า อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568   
 

 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจ านวนหน่วยกิตบรรยายและ
หน่วยกิตการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ได้แก่ หน้า 43 รายวิชาการเขียนบทโทรทัศน์ 

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและสม่ าเสมอ 
ได้แก่ การเติม s ในค าว่า Skills Principles และ Concepts 

(3) ตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว)  
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้  
ได้ครบถ้วน ควรเน้นความส าคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่มีผลสะท้อนสู่การกระท าของ
เยาวชนและสังคม 

(4) ควรทบทวนชื่อหลักสูตรโดยตรวจสอบความถูกต้องจากราชบัณฑิตยสถานและสื่อให้เข้าใจ  
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(5) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ข้อ 1 ต้องเน้น
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ ในรายวิชาต้องสามารถท าให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 2 ระบุเฉพาะหลักการของความรู้ และควรเขียนเป็นภาษาไทย ข้อ 3 
ด้านทักษะทางปัญญา ให้เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ไม่ควรเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อาทิ ค าว่ า  
“คอนเทนต์” ให้ปรับเป็นภาษาไทย ข้อ 5 ให้ระบุด้านตัวเลขเพ่ิมเติม ส่วนการสื่อสาร ไม่ใช่ สื่อสารสนเทศ และ  
การประยุกต์ต้องเป็นด้านการใช้ไอที  

(6) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ถูกต้อง และระบุรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรม  
ให้ชัดเจน โดยระบุชื่อกิจกรรม จ านวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน 
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(7) หน้า 36 ควรทบทวนชื่อรายวิชา “การสืบหาข้อมูลเพ่ืองานสร้างสรรค์” ปรับเป็น “การจัดการ
ข้อมูลเพ่ืองานสร้างสรรค์” เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมหลายกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยอาจเพ่ิมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
Social Listening เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ได้และเป็นประโยชน์ในการท างาน  
ในอนาคต 

(8) หน้า 38 ควรปรับค าอธิบายของรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในงานบรอดคาสติงและ  
สื่อสตรีมมิง ให้มีพ้ืนฐานธุรกิจด้านการบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงก่อน เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานและทราบแนวโน้ม 
สภาพการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ แล้วจึงเสริมเนื้อหาด้านแผนธุรกิจ การจัดการองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการลูกค้า  

(9) หน้า 39 ควรปรับค าอธิบายของรายวิชาสัมมนาในงานบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง โดยลด
เนื้อหาด้านแนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และเทคนิคในการจัดสัมมนา แล้วปรับเป็นการเรียนรู้แนวโน้ม ประเด็น
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการสัมมนาเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างองค์กร
วิชาชีพและนักศึกษาน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการท างาน 

(10) หน้า 63 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรับแก้ไขผลการเรียนรู้ข้อ 1 ปรับให้สอดคล้องกับรายวิชา
ของหลักสูตร และด้านความรู้ ข้อ 2 ไม่ควรใช้ค าว่าประยุกต์ เพราะเป็นด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 3 ปรับการเขียน 
“พัฒนาชุมชน และสังคม” เนื่องจากหลักสูตรไม่มีรายวิชาสอน จึงควรระบุเฉพาะเรื่องความรู้และหลักการเท่านั้น  

(11) หน้า 64 ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1 ปรับให้เน้นภาพยนตร์เป็นหลัก และปรับการระบุว่า 
“ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” เนื่องจากหลักสูตรไม่มีรายวิชาสอน 

(12) ตรวจสอบการจัดกลุ่มของวิชาเลือก หากมีเพียงกลุ่มเดียวก็ไม่ต้องระบุเป็นกลุ่ม   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว  
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุม ครั้งที ่9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้สื่อความหมายได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
(2) ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจ านวนหน่วยกิตบรรยายและ

หน่วยกิตการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
(3) ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง อาทิ หน้า 34 รายวิชาภาษาไทย

เพ่ือการสร้างสรรค์ ปรับจาก “The use of thai language that has strategies” เป็น “Thai language usage 
strategies” 
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(4) ตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว)  
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้  
ได้ครบถ้วน โดยควรเน้นความส าคัญด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่สะท้อนการกระท าของเยาวชน
และสังคม 

(5) ปรับรายละเอียดของชื่อและค าอธิบายรายวิชาคริปโตอาร์ต หน้า 48 ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น 
“สินทรัพย์ดิจิทัล” และค าอธิบายรายวิชา จากเดิมค าว่า “บนบล็อกเชน” แก้ไขเป็นค าว่า “ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล” และ
บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า “ลงบนบล็อกเชน” ออก 

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการศึกษา ในหน้า 23 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และ  
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยเพ่ิมรายละเอียดในช่อง “วิชาเฉพาะด้านเลือก” เพ่ิมค าว่า “รายวิชาละ 3 หน่วยกิต” และ
ปรับตัวเลขรวมหน่วยกิตให้สอดคล้องกัน 

(7) ในการท าหลักสูตรควรมีการประสานความร่วมมือหรือการบูรณาการให้นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน
สามารถมาลงเรียนได้ อาทิ หลักสูตรด้านครุศาสตร์ เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้ หรือผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานแล้วมาเรียนเพิ่มเพ่ือสร้างเสริมทักษะ  

(8) ควรสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลอย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยอีกด้านหนึ่ง  

(9) ตรวจสอบการเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 1 ระบุว่า “มีความรู้ พ้ืนฐานด้านศิลปะ
ภาพยนตร์” ควรมีรายละเอียดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และข้อ 4 ระบุว่า “ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ควรเพ่ิมรายละเอียดว่า “เกณฑ์ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา” 
เพ่ือเป็นการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น  

(10) ตรวจสอบการจัดกลุ่มของวิชาเลือก ในหน้า 18 หากมีเพียงกลุ่มเดียวก็ไม่ต้องระบุเป็นกลุ่ม  
(11) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสหกิจศึกษา สามารถจัดเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work - integrated learning) ได้เช่นกัน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

 4.6 การขอความเห็นชอบปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เนื่องด้วยหลักสูตรดังกล่าวเปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2551 โดยนักศึกษาแรกเขาลดลงทุกป ซึ่งใน 
ปการศึกษา 2564 ไมมีผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร ในการนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร มีความประสงคขออนุญาตด าเนินการดังนี้  

1. ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
2. งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป  
3. จัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาคงคางในหลักสูตรทั้งสิ้น 24 คน จนส าเร็จการศึกษา 
4. หลักสูตรขอคงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 ทาน เพ่ือใหนักศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งขอรับเงิน

อุดหนุนกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ยังคงไดรับเงินอุดหนุนตอไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



๑๐ 
 

สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ 
จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูล เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว เห็นสมควร ให้ปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 

4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
สรุปเรื่อง 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  ในหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก 
ที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ฉบับป พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

 4.8 การขออนุมัติปริญญาใหแ้ก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา แก่นักศึกษา  
ที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,123 คน จึงน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 10/2564  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตในกรณีที่มีนักศึกษาหลายรายได้เกรด D จึงท าให้พลาดโอกาสการ

ได้รับเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องไม่กระทบถึงมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
 

มติที่ประชุม อนุมัต ิให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
2,123 คน 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอก 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้ง  
จากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... และ (ร่าง) สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงน าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 และสัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2 การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้ ส่ งหนังสือ 
ที่ อว 0201.2/ว11399 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 1 กันยายน 
2564 พร้อมแนบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  
จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.3 ข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ออกข้อก าหนด
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด
การศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงน าเรียน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564     
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่11/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 



๑๒ 
 

 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


