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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๒. ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      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.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      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 

   

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ             ติดราชการ

   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ นิภากรพันธ์ ผู้นำเสนอวาระ 
3. อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ ผู้นำเสนอวาระ 
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4. อาจารย์อารยา แสงมหาชัย ผู้นำเสนอวาระ 
5. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้นำเสนอวาระ 
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 และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2564 

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. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     8. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์ท่ีทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีคณาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื ่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลั ย และขอเรียนเชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา 
ดังนี้ 
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 ภาควิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลจากการประกวดและการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ 
1. นายอัศวเดช สมพันธ์แพ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

อันดับที่ 1 ประเภทระนาดทุ้ม จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 

2. นายศุภชัย ศิษย์ประเสริฐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 1 ประเภทฆ้องวงใหญ่ จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชาณัฐ 
ตู้จินดา เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 

3. นายกฤษณพงศ์ แดงสกล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 2 ประเภทฆ้องวงใหญ่ จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
พิชชาณัฐ ตู้จินดา เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 

4. นางสาวคุนัญญา เสมอสุข หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับที ่ 3 ประเภทฆ้องวงใหญ่ จากการประกวดเดี ่ยวเครื ่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชาณัฐ ตู้จินดา เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 

5. นางสาวสุวนันท์ นาคภู่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 2 ประเภทฆ้องวงเล็ก จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธนาธิป เผ่าพันธุ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 

 ทั้งนี้ ภาควิชาดนตรีไทยได้ประสานมอบหมายผู้แทนนักศึกษาเข้ารับรางวัลในนามของผู้ได้รับรางวัล
จากการประกวด คือ นางสาวคุนัญญา เสมอสุข เป็นผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ภาควิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลจากการประกวดและการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ 
จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ 

1. นักศึกษาวง Itsaraphap Wind Orchestra จำนวน 70 คน ได้รับรางวัลจากการประกวด ๒ 
รายการ คือ ๑) รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 จากการประกวด Thailand World Music Championships 2020 
และ ๒) รางวัล SEMI FINAL ROUND จากการประกวด Thailand International Wind Symphony Competition 
2020 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัส ต้องการพานิช เป็นผู้ฝึกซ้อมและ
ควบคุม 

2. นักศึกษาวง วงเวียนใหญ่ จำนวน 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากโครงการเเข่งขันประกวด 
วงดนตรี Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ประเภท Wind Ensemble ระดับ
อายุไม่เกิน 25 ปี)   

3. นักศึกษาวง SIXSAX SEXTET SAXOPHONE จำนวน 6 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก
โครงการเเข่งขันประกวดวงดนตรี Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ประเภท 
Wind Ensemble ระดับอายุไม่เกิน 25 ปี) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 

4. นักศึกษาวง DUKE DICK จำนวน 8 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สาขา Best cast จาก
รายการแต่งเพลงกันนะ แอพพลิเคชั่น pillow cast 

ทั้งนี้ ภาควิชาดนตรีตะวันตกได้ประสานมอบหมายผู้แทนนักศึกษาเข้ารับรางวัลในนามของผู้ได้รับ
รางวัลจากการประกวด คือ นางสาวปัทมาสน์ ศรีสุข และมอบหมายผู ้แทนคณาจารย์ผู ้ฝึกซ้อมและควบคุม คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน เป็นผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



๔ 
 

  1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ U2T หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ U2T หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.๒564 เวลา 17.30 – 20.00 น. 
เพ่ือสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และแจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ให้รับทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการทั้งสิ้น 40 ตำบล และเตรียมการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ิมข้ึนอีก 45 ตำบล  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕64 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  (1) หน้า 10 วาระที ่ 4.4 บรรทัดที ่ 18 มติที ่ประชุม เพิ ่มข้อความ “โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 

(2) หน้า 10 วาระที ่ 4.5 บรรทัดที ่ 35 จาก “Thai language used” เป็น “Thai language 
usage” 

(3) หน้า 11 วาระที ่ 4.5 บรรทัดที ่ 24 มติที ่ประชุม เพิ ่มข้อความ “โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (8504) อนุสาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน (850401) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื ่อนไข  
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้“ผลงานวิจัย ระดับดี จำนวน 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ ระดับดี จำนวน 1 เล่ม” โดยมีผลงานทางวิชาการคือ  
1.งานวิจัย เรื่อง การออกแบบกระเป๋าสะพายจากต้นธูปฤาษี  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมจักสานธูปฤาษี 
ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลำปาง. ISSN 1906-5337 (Print). ISSN 2672-9539 (online).ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2563. 
หน้า 1-11. (TCI กลุ่ม 1) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 90 มีผลการประเมินระดับดี 2. งานวิจัย เรื่อง COCONUT 
FIBRES WITH DECORATIVE FURNITURE. เผยแพร่ด ้วยการ Proceedings of ISER International Conference. 
Osaka Japan. 27th - 28th May 2019. pp 4-6. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี  
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3. หนังสือ เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตกแต่งภายใน เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยบริษัท เอ เอ็ม ดีโมทีฟ 
จำกัด. พิมพ์ครั้งที ่1. จำนวน 200 เล่ม 327 หน้า. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 
ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั ้งแต่วันที่  8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู ้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง                
ส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 28 
ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ 
ก.พ.ว. นำเสนอสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
    

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

ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์จักฤษณ์ พนาลี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง 
(8504) อนุสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (850401) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564  
   

 4.2 การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ 
สรุปเรื่อง 
  นายศุนัย วิลาสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทเชี ่ยวชาญเฉพาะได้ขอรับ 
การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบคุณสมบัติ โดยผู้เข้ารับการประเมินมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามหลักเกณฑ์  
ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 คือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยได้ร ับการบรรจุแต่งตั ้งฯ เป็นเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั ่วไป ระดั บ
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2557 มีอายุงานในตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะไม่ต่ำกว่า 6 ปี ณ วันที่กองบริหารงานบุคคลรับเอกสาร
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (อายุงาน 10 ปี 7 เดือน 20 วัน) มีอัตราเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2563 
เท่ากับ 35,740 บาท สูงกว่าขั้นต่ำ (27,370 บาท) ของตำแหน่งระดับชำนาญการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ข้อ 1 ของตำแหน่งนักวิชาการ
พัสดุ ระดับปฏิบัติการ ผู้ขอรับการประเมินใช้กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 
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2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที ่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกรอบ 
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่ 2) ว่างอยู่ และมีผลคะแนน  
การประเมินค่างานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (64.20 คะแนน) 
 2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ และส่งให้ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ นำเข้าที่ประชุม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณภาพของ คู่มือ 
การปฏิบัติงาน และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ไม่ต่ำกว่าระดับดี (ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่  โดยใช้ผลคะแนนการประเมิน
การปฏิบัติราชการย้อนหลัง (แบบ ป.มบส.1) จำนวน 4 รอบการประเมิน (ล่าสุด) ของผู้ขอรับการประเมินฯ ซึ่งงานสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั ้งฯ กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบและลงชื ่อรับรองผลคะแนนการประเมินฯ ของผู ้ขอรับ 
การประเมินฯ  
 4. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่
จะแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชำนาญการ เพ่ือทำหน้าที่ดำเนินการประเมินแทน โดยให้มีการทดสอบภาคทฤษฎี การสัมภาษณ์และการทดลองปฏิบัติ
กับผู้ขอรับการประเมินฯ โดยอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจข้อสอบและให้คะแนนเองทั้งหมด และส่งผลคะแนนการประเมิน
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯนำเข้าที่ประชุม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องมีผลการประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ทุกด้านไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 2 ขึ้นไป) และต้องมีผล  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ รวมกัน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (ทุกด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)   
 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)  
ได้ประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบผลคะแนนการประเมินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  
โดยมีมติเห็นชอบตามผลการประเมินที่ได้รับ โดยให้สรุปผลการประเมินและเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
    

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ความจำเป็น และเหตุผลของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล

ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) แล้ว เห็นสมควรให้ อนุมัติแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) จำนวน 1 ราย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายศุนัย  วิลาสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ 
 

 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาว่าด้วย  
การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 



๗ 
 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ. .... และนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั ้งที่ 
18/2564 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เมื่อปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะแล้วจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  
(1) ข้อ 3 เพิ่มเติมคำนิยามของ “เงินรายได้” โดยแก้ ไขเป็น “เงินรายได้หมายความว่า เงินคืน

ทุนอุดหนุนร้อยละ 10 ของทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนภายใน เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินอื่นใด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
เรียกเก็บ” เพ่ือให้ครอบคลุมสอดคล้องกับประเภทที่มาของเงินรายได้ที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 ข้อ 5  

(2) ข้อ 13 ควรระบุช่วงเวลาให้ชัดเจนสอดคล้องกับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
มหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะครุศาสตร์ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ ่งผ่านการพิจารณาจาก 
ที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณา ในคราวประชุมครั ้งที ่ 11/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2562 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจ ัยการศึกษา ฉบับป  
พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว



๘ 
 

ประชุมครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภา
วิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที ่18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรทบทวนปรับชื่อรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น อาทิ รายวิชา 
MS22103 “การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาสมัยใหม่” ปรับเป็น “การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล” 
รายวิชา MS22202 “สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจดิจิทัล” เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจดิจิทัลไม่ได้ใช้สถิติเป็น
หลักแต่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแทน ปรับเป็น “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล” และรายวิชา MS22301  
“การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล” ปรับเป็น “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล”  

(2) ควรปรับรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชา MS22310 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดออนไลน์ 
โดยตัดคำว่า “SEO” และ “SEM” ออก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของกูเกิลและไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษในคำอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยด้วย 

(3) ควรเพิ่มรายละเอียดสาระเก่ียวกับบล็อกเชน (Blockchain) คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) 
และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสามารถเพ่ิมเติมในรายวิชา MS22312 การสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจแห่งอนาคต 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษในคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ 
ได้แก่ การเติม s ในคำว่า Generals Principles และ Concepts 

(5) ควรตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจำนวนหน่วยกิตบรรยายและ
หน่วยกิตการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ได้แก่ การระบุจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา 
MS22204 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจดิจิทัล ในหน้า 19 และหน้า 35 ไม่ตรงกัน 

(6) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
สามารถประเมินผลได้ ดังนี้ 

- ข้อ 1.3.1 คำว่า “สำนึก” แก้ไขเป็น “มีจรรยาบรรณวิชาชีพ”  
- ข้อ 1.3.1 ไม่ควรระบุว่า “มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม” เนื่องจากไม่มีวิชาหลักที่สอน

เรื่องนี้  
- ข้อ 1.3.5 คำว่า “สามารถสร้างระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ” เป็นมาตรฐานคุณวุฒิที่ 3 ไม่ใช่

มาตรฐานที ่5 ต้องย้ายไประบุในข้อ 1.3.3  
(7) ปรับรายละเอียดของหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลให้ถูกต้อง

ชัดเจน ดังนี้ 
- ระบุรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยระบุชื่อกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อ  

ภาคการศึกษา ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจน 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม หน้า 57 ข้อ 1.1 ระบุว่ามีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ทำให้  

ไม่สามารถประเมินผลได้ จึงควรปรับเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในขณะเรียน อาทิ ความซื่อสัตย์ 
การตรงต่อเวลา และระเบียบวินัย เป็นต้น และข้อ 1.4 มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละ ให้นำไประบุในข้อ 1 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

- ด้านความรู้ หน้า 58 ข้อ 2.1 ระบุเพ่ิมเติมว่า “ในสาขาวิชาที่ศึกษา” และควรนำข้อความที่ระบุ
คำว่า “นำไปประยุกต์ใช้” ย้ายไปอยู่ในด้านทักษะทางปัญญาแทน  
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- ด้านทักษะทางปัญญา หน้า 58 ข้อ 3.1 คำว่า “ทักษะการแสวงหาความรู้” ย้ายไปอยู่ในด้าน
ความรู้แทน และการบูรณาการความรู้ต้องมีการบูรณาการเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุไว้  
หน้า 59 ข้อ 3.3 ระบุว่า “มีทักษะการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางบริหารธุรกิจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างส รรค์”  
การประยุกต์ไม่ใช่การแก้ปัญหาเท่านั้น ต้องมีการสร้างสรรค์ การคิดรูปแบบ หรือการนำเสนอด้วย ควรเขียนให้หลาย
รายวิชาสามารถรับผิดชอบได้  

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หน้า 59 ควรเน้นให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้โดยอาจเขียนโดยรวมว่า “รับผิดชอบต่อส่วนรวม” แทนการระบุว่า “มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และ
สังคม”  

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี หน้า 60 ข้อ 5.3 ควรระบุ
รายละเอียดของทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ 

(8) ตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว)  
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้  
ได้ครบถ้วน อาทิ รายวิชา MS22201 ระบบการจัดฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจ ิท ัล และรายวิชา MS22406  
การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรเน้นให้ความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย  

(9) ปรับรายละเอียดในหน้า 2 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ควรระบุเพิ่มเติมว่า “รับทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 5.2 ที่ระบุภาษาท่ีใช้คือภาษาไทย  

(10) หลักสูตรควรพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนที่ทำงาน
ด้านธุรกิจดิจิทัล อาทิ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI วิธีการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน 
และการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และ
ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564  
วันพฤหัสบดีที ่18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ทบทวนปรับชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ดังนี้ 



๑๐ 
 

- รายวิชา MS51315 การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล จาก “การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่” ปรับเป็น 
“การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล” เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชา  

-  รายว ิชา MS51316 เศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล โดยต ัดวงเล ็บภาษาอ ังกฤษออก  แล ้ว เปล ี ่ยน  
“การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล” เป็น “การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล”   

- รายวิชา MS 51401 นวัตกรรมดิจิทัลทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน คำว่า “สกุลเงิน 
บิทคอยน์” ปรับเป็น “สกุลเงินดิจิทัล”   

- รายวิชา MS51406 วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่เพื ่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเงิน และ 
การลงทุน ตัดคำว่า “ขนาดใหญ่” ออก และปรับแก้ภาษาอังกฤษ ตัดคำว่า “Big” ออก 

- ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา MS51407 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน และรายวิชา MS51408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน โดยแก้ไขเป็น “Field Experience in Economic, Financial and Investment 
Innovation” ทั้งสองวิชา 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา ของรายวิชา MS51305 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงิน 
และการลงทุน ปรับให้เป็นวลี ตัดคำว่า “such as” ออก แล้วใส่เครื่องหมาย “;” แทน  

(2) ควรเชิญผู้ที่มีประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจแนวหน้าหรืออยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน และการลงทุน มาร่วมเป็นที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม Industrial Advisory Board (IAB) จะทำให้หลักสูตร 
มีองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงแล้วนำไปพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมถึงแนะนำเครื่องมือที่ใช้ใน
การลงทุน การวิเคราะห์ และการติดตาม ที่ใช้ในปัจจุบันหรือกำลังจะใช้ในอนาคตได้  

(3) ทุกหลักสูตรควรร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมการหานักศึกษาแบบใหม่ เพ่ือเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ใหญ่ให้รู ้จักมหาวิทยาลัยและทราบจุดเด่นของหลักสูตร อาทิ การทำภาพยนตร์ แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย  
เพ่ือสร้างสรรค์สื่อที่ทำให้เข้าถึงคนกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบถึงวิธีการต่อไป  

(4) ควรปรับเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความน่าสนใจดึงดูดผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ รายวิชาที่ทำให้
ผู ้เรียนสามารถบริหารจัดการเงินให้มีมูลค่าเพิ่มได้ ลดภาระหนี้สินของครอบครัวได้ อาทิ รายวิชาห้องหุ้นจำลอง  
ทำสถานการณ์จำลองเรื่องหุ้น และแบบจำลองธุรกิจ บริษัทจำลองที่จะทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหา
ได้จริง รวมถึงวิธีการบริหารการจัดการโดยนำศาสตร์จากวิชาธุรกิจดิจิทัลเข้ามาผสมด้วย ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้
และสามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้ในอนาคต 

(5) ปรับรายละเอียดของหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้ถูกต้อง
ชัดเจน  

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว)  
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้
ครบถ้วน 

(7) ควรให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาพื้นฐานหลักเศรษฐศาสตร์ก่อนที่จะลงเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์
จุลภาค 

(8) เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษควรเน้นทั้งทักษะการอ่าน การพูด และการนำเสนองานรวมอยู่ด้วย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  



๑๑ 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
การผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
10/2564 วันพฤหัสดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 (รอบที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำกลับมาเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติที ่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั ่นกรองเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว  
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ควรเพิ่มเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตแนวใหม่ที่เน้นผลิตภาพ (Productivity) การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และห้องปฏิบัติการต้องมีระบบการผลิตแบบ
ใหม่โดยการใช้แขนหุ่นยนต์ ที่ราคาถูก เคลื่อนย้ายได้ง่าย และทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และด้านโลจิสติกส์ที ่มี
เทคโนโลยีการเดินทางและการขนส่งในอนาคตที่ใช้รถไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาคุ้นเคยและเรียนรู้ล่วงหน้า 
ซึ่งหลักสูตรต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมี IAB Industrial Advisory Board (ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม) 
ประกอบด้วยคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าเป็นผู้แนะนำการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่
ตลอดเวลา รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการได้ด้วย  

(2) ทุกหลักสูตรควรร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมการหานักศึกษาแบบใหม่ เพ่ือเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ใหญ่ให้รู ้จักมหาวิทยาลัยและทราบจุดเด่นของหลักสูตร อาทิ การทำภาพยนตร์ แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย  
เพ่ือสร้างสรรค์สื่อที่ทำให้เข้าถึงคนกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาทราบถึงวิธีการต่อไป  

(3) ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based) ของสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ควรมี
เกณฑ์ประเมินความสามารถในการทำงานของนักศึกษาคือการ เรียนรู ้แบบ Capstone Project ที ่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเหมือนชีวิตจริง อาทิ ไปช่วยโรงงานเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด โดยการระดมสมองเป็นกลุ่ม  
2-3 คน ทำให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในการทำงานได้จริง และเป็นการประกันคุณภาพ
ของนักศึกษาได้อีกด้วย 

(4) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
สามารถประเมินผลได้  

(5) ปรับรายละเอียดของหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้ถูกต้อง
ชัดเจนตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อาทิ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 4   ด้านความรู้ ข้อ 3 , 4 และ 5 ด้านทักษะ
ทางปัญญา ข้อ 1 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 1 และข้อ 5 ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ข้อ 3 

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว)  
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  



๑๒ 
 

ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้
ครบถ้วน 

(7) ควรตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจำนวนหน่วยกิตบรรยายและ
หน่วยกิตการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา อาทิ ควรเพิ่มหน่วยกิตการปฏิบัติในรายวิชา 
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน รายวิชาศึกษางานเชิงวิศวกรรม และรายวิชาการจัดการขนส่ง
อุตสาหกรรม 

(8) ปรับรายละเอียดในหน้า 2 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ควรระบุ เพิ่มเติมว่า “รับทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 5.2 ที่ระบุภาษาท่ีใช้คือภาษาไทย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสตกิส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ ้าพระยาได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามคู ่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2566 
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานสนับสนุน 
รายงานผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 
2563 – 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งได้ดำเนินการเข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ในช่วงระหว่าง วันที่ 14  มิถุนายน – 30 กรกฎาคม  
พ.ศ.2564 ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 6 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 และระดับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่  
2 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 และระดับสถาบัน จะดำเนินการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2564 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม  
พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑1/๒๕๖4 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 สรุปผลได้ดังนี้  
 (1) ระดับหลักสูตร จำนวน ๘8 หลักสูตร มีผลการประเมินผ่านการกำกับมาตรฐานทุกหลักสูตร และ
มีคุณภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 4 หลักสูตร ระดับดี จำนวน 83 หลักสูตร และระดับปานกลาง 
จำนวน 1 หลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินเป็นปีแรก 
 (2) ระดับคณะ มีจำนวน ๗ หน่วยงาน มีคุณภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
 (3) ระดับหน่วยงานสนับสนุน มีจำนวน ๑๘ หน่วยงาน มีคุณภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าควรนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเผยแพร่ 

ไปยังคณะ สาขาวิชา หน่วยงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สามารถดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจำ  
ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป บัดนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 ที่ประชุมได้รับทราบการนำเสนอพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว มีการตั ้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีมติอนุมัติปริญญาให้ แก่นักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตร จำนวน 2,123 คน ซึ่งมีการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
จำนวน 1 ราย นั้น เป็นการอนุมัติปริญญาโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับ จึงเห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
ถอดถอนการอนุมัติให้ปริญญาในสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ราย ในการประชุมคราวถัดไป    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕64  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่12/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.๒564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


