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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๓.  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 

     

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี ผู้นำเสนอวาระ 
3. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้นำเสนอวาระ 
4. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
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6. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
7. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม  
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุม ดังนี้   
     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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื ่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากคณบดี 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในส่วนของ
คณบดี ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ผลการนับคะแนนปรากฎว่า รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากคณบดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื ่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหารจากคณบดี และนำเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.3 การมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิการบดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบดอกไม้
แสดงความยินดีแก่อธิการบดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารยแ์ละนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างชื ่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลั ย และขอเรียนเชิญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา 
ดังนี้ 

 1. อาจารย์ยุทธนา อัครเดชานัฏ ประธานสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมประกวด รายการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 
2564 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา
เข้าร่วมประกวด รายการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื ่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎ าคม 2564  
“สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม” จัดโดย กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 

 2. นางสาวบุญธิตา เถาวัลย์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบ้านและการแสดงพ้ืนบ้าน พุทธศักราช 2564 “รวมศิลป์ แผ่นดิน
สยาม” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการประกวด
การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม” จัดโดย 
กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 

 3. นางสาวนริศรา อ่อนสมัย นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2564 “รวมศิลป์ แผ่นดิน
สยาม” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.5 (ร่าง) กำหนดการโครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ.256๕ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทอง
ทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งร่างกำหนดการโครงการทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ.
256๕ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565  
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เดิมกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เลื่อนไปเป็นวันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 และในวัน
อาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.6 กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.
2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการ 
เชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/๒๕64  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ถอดถอนการอนุมัติให้ปริญญาเฉพาะสาขา 
สรุปเรื่อง 
 สืบเนื ่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 10/2564 เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 21 ตุลาคม  
พ.ศ.2564 วาระที่ 4.8 เรื่องการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร จำนวน 2,123 คน 
 ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบและพบว่า มหาวิทยาลัยได้เสนอรายชื่อนักศึกษาผิดพลาด จำนวน 1 ราย 
คือ การอนุมัติให้ปริญญาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เนื่องจากชื่อปริญญาดังกล่าวยังไม่ปรากฏใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ
ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕58 จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยถอดถอน
การอนุมัติให้ปริญญาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ราย 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้ถอดถอนการให้ปริญญา 
แก่นักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ราย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ถอดถอนการให้ปริญญาแก่นักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ราย 
  

 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง  ตลอดจนวิธีการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของมหาว ิทยาล ัยและของอธ ิการบดี  ประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งบัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานฯ เสร็จสิ้นแล้ว และจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้  

 (1) ควรมีการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาและรายงานปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

(2) ควรนำผลการประเมินในส่วนที่ 1 “การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)  
ฉบับปรับปรุง” ที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย อาทิ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ร้อยละของนักศึกษาครูที ่ผ่านการประเมินความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย และร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการของคณะครุศาสตร์เป็นหลัก และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

(3) ควรปรับปรุงตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ คุณภาพนักศึกษา คณาจารย์ และระบบการบริหาร 

(4) ควรเน้นเรื ่องของ Impact-based ทั้งในการกำหนดเป้าหมาย หลักสูตร กิจกรรม งานบริการ
วิชาการ งานวิจัย รวมถึงวิธีการรับรองคุณภาพ โดยศึกษาวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return On 
Investment (SROI) คือดูผลตอบแทนที่สังคมได้รับในภาพรวม เดิมดำเนินการในขั ้นตอนสุดท้ายภายหลังจาก
ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ แต่กำลังมีการเปลี่ยนให้เป็นการประเมินก่อนการพิจารณาให้ทุนหรืองบประมาณ  
โดยโครงการหรือวิจัยต้องรายงานผล SROI ก่อน แล้วจึงทานซ้ำอีกครั้งหลังจากผ่านไปแล้ว 3 ปี ซึ ่งจะสะท้อนถึง 
Impact-based ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย โดยการ



๖ 
 

ทดลองประเมินโครงการที่เคยทำมาก่อน เพื่อให้ทราบผล SROI และกำหนดเป้าหมายใหม่เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้
ปัจจุบันยังมีการผลักดันให้เปลี ่ยนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบการรับรองคุณภาพแบบสากล 
(Accreditation) การประเมินแบบสากลเป็นการประเมินขั้นสูง ที่เน้นผลลัพธ์ทำให้ทราบปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพ
ผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 4.2 การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จำนวน 3  ราย เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 1. อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113) โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื ่อนไขการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้  “ผลงานวิจัย ระดับดี อย่างน้อย 2 เรื่อง”  
โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี T8 ที่มีผลต่อ
การผลิตกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ มีผลการประเมินระดับดี 2. งานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล ไม่ผ่านการประเมิน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 เมษายน 
2564 มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากผลการประเมินผลงานวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ต่อมาผู้ขอ
กำหนดตำแหน่งเสนอขอทบทวนผลการประเมินผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
สรุปผลการทบทวนผลการประเมินงานวิจัยที่ขอทบทวนฯ เรื่อง การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของเทอร์โมอิเล็ก 
ทริกโมดูล ไม่ผ่านการประเมิน 
  2. อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (1807) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เง ื ่อนไขการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้  “ผลงานวิจัย ระดับดี จำนวน 1 เรื่อง และ
ตำราหรือหนังสือ ระดับดี จำนวน 1 เล่ม” โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย  เรื่อง การสร้างแบบจำลองการ
พยากรณ์ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนโดยใช้โครงข่ายปราสาทเทียม เผยแพร่ในหนังสือประมวล
บทความในการประช ุมทางว ิชาการ (proceedings) .  The 2nd International and national Conference. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 20 มีนาคม 2564 .หน้า B573-B583. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 
50 มีผลการประเมินระดับดี 2.งานวิจัย เรื่อง Maintenance Efficiency Improvement of the Metal Stamping 
Machine. เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ(proceedings). The 2nd International 
and national Conference.  Bansomdejchaopraya Rajadhat University.  March 20,2021.  pp.  A69-A79. 
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 มีผลการประเมินระดับดี 3.ตำรา เรื่อง กระบวนวิธีวิจัยทางการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 4.0 พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 200 เล่ม 195 หน้า.  มีส่วนร่วม 
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ในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื ่อให้ความเห็นและนำเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564  
ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา  ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(3501) โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณ
ผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ “ผลงานวิจัย ระดับดีมาก จำนวน 2 เรื่อง และผลงานวิจัย 
ระดับดี จำนวน 1 เรื ่อง” โดยมีผลงานทางวิชาการคือประเภทงานวิจัย จำนวน 5 เรื ่อง ดังนี้  1. งานวิจัย เรื ่อง  
การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ประเด็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ เผยแพร่ในหนังสือประมวล
บทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings).  ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๙๐๖. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 70 มีผลการประเมินระดับดี 2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเพื ่อรองรับประชาคมอาเซียน เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 10(1), หน้า 237 -  245.  (TCI กลุ่มที่ 2). มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 70 
มีผลการประเมินระดับดีมาก 3. งานวิจัย เรื่อง การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เผยแพร่ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย , 12(1) .หน้า 37-47. ISSN: 1513-9980. (TCI กลุ่มที่ 2).  
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดีมาก 4.งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย , 8(1), 
หน้า 145–161. (TCI กลุ่มท่ี 2). มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 ไม่ผ่านการประเมิน 5.งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย , 7(2). หน้า 52 –  
64. (TCI กลุ่มที่ 2) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 80 ไม่ผ่านการประเมิน สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 2(1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพ่ือ  
ให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 
กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564  วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ 
ก.พ.ว. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ประชุม 
ให้ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณากรณีผลการทบทวน และกรณีอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 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 แล้วเห็นสมควรอนุมัติผลการขอทบทวนผลการ
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ประเมิน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สรุปได้ว่า ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย  อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน  
1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติผลการทบทวนผลการประเมิน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่สรุปว่า ไม่ผ่านการประเมิน
จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย์ 

2. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ (1807) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 

3. อนุมัติแต่งตั ้ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื ่นวัฒนา ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 
   

 4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งคณาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์
พิเศษที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติงานทางวิชาการให้แก่ มหาวิทยาลัย 
ทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติคุณ เกิดผลงานทั้งด้านการเรียน การสอน และการวิจัย รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตสู่สังคม 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยมอบนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ศึ กษา
ข้อมูลและรายละเอียดกรณีพิจารณาตำแหน่งสูงขึ้นของอาจารย์นอกระบบมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติ และ
อาจารย์ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2564 วันอังคารที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ
กรรมการฯ มีความเห็นว่าตามมาตรา 22(7) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดให้สภาวิชาการ
มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
เพ่ือพิจารณาในหลักเกณฑ์ก่อน 
 สภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 
พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้งานวินัยและนิติการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564    
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การพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ ในกรณีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและมหาวิทยาลัยได้เชิญมาเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีหลักเกณฑ์กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นคณาจารย์ประจำ จึงไม่ใช่คณาจารย์พิเศษตามข้อบังคับนี้ เ พื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บุคคลเหล่านี้ จึงมอบหมายให้นายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พิจารณาหาแนว
ทางการดำเนินการต่อไป 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จำนวน 4 หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕58 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
ที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑสมุนไพร กัญชง และกัญชา ฉบับป พ.ศ. 2564 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และรายละเอียด 
ในหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑสมุนไพร กัญชง และกัญชา ฉบับป พ.ศ. 2564 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



๑๐ 
 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เมื่อปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   
โดยเพิ ่มเติมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ข้อ 1.3.3  และ 1.3.4 ปรับเป็นด้านทักษะทางปัญญา  
ข้อ 1.3.6 การติดตามพัฒนา เป็นด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ส่วนการพัฒนาสมรรถนะ เป็นด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(2) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ให้ถูกต้อง โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์
หรือกิจกรรมให้ชัดเจน อาทิ ระบุชื่อกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิ ธีการติดตามประเมินผล 
ให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ได้ 

(3) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ในหน้า 59 เป็นต้นไป 
โดยปรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการพัฒนาของหลักสูตรในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์โ ดยเฉพาะ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

(4) ปรับรายละเอียดของแผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู้  
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และ
ความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และควรเน้นให้มีความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วย 

(5) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งจำนวนหน่วยกิตบรรยายและหน่วยกิต
การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ควรมีการปฏิบัติ อาทิ รายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
รายวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า รายวิชาเทคโนโลยีช่างยนต์ รายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีต รายวิชาเทคนิคการก่อสร้าง
สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์ รายวิชาการจัดการและการบริหารงานก่อสร้าง รายวิชาการจัดการความปลอดภัย 
งานก่อสร้าง รายวิชาเครื่องยนต์ไฟฟ้า รายวิชาอากาศยานไร้คนขับ รายวิชาเครื่องกลทางการเกษตร  

(6) ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร หน้า 3 ลำดับที่ 3 นายณัฐพล บุญรักษ์ ในคุณวุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ให้แก้ไขเป็น 
“สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2546” 

(7) ปรับรายละเอียดหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา ในหน้า 9 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
โดยตัดคำว่า “มีหรืออาจจะ” เพ่ือความชัดเจน  

(8) ตรวจสอบความถูกต้องของคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ อาทิ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ
พิมพ์เล็กให้ถูกต้อง การใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ให้แก้ไขเป็นเครื่องหมายอัฒภาค (;)  

(9) ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง อาทิ รายวิชาเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์  
หน้า 45 ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Small Eniges and Bike” ซึ ่ง Bike เป็นภาษาพูด ควรปรับให้เป็นภาษาเขียน 
ที่ถูกต้อง 



๑๑ 
 

(10) ควรให้ความสำคัญกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 เลื่อนการพิจารณา 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

 เลื่อนการพิจารณา 
 

4.8 การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเรื่อง 
  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือ  
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เนื่องด้วยหลักสูตรดังกล่าวมีจำนวนนักศึกษาที่สนใจเขาศึกษานอยกวา
จำนวนเกณฑที่สามารถเปดการเรียนการสอนไดตอเนื่องมาเปนเวลา 2 ปการศึกษา นอกจากนี้เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร สามารถเปนศักยภาพใหกับหลักสูตรอื่นๆ ได คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมี
ความประสงคขอปดหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรยังมีนักศึกษาจำนวน 3 ราย ที่อยูในขั้นตอนสอบสารนิพนธ และ
นักศึกษา จำนวน 4 ราย อยูระหวางการปรับแกไขรูปเลมรายงานสารนิพนธเพื่อเสนอขอสำเร็จการศึกษาจึงคงให
อาจารย ดร.ปยะนันต อิสสระวิทย เปนผูดูแลนักศึกษาดังกลาวจนกวาจะสำเร็จการศึกษาตอไป ซึ่งหลักสูตรไดรับการ
รับทราบจาก สป.อว. โดยระบบ CHECO แลว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ 
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควร ให้ปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่เสนอมา โดยมี
การตั้งข้อสังเกตหลากหลายสรุปได้ดังนี้  

(1) ให้หลักสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการปิดหลักสูตรในหน้า 76 ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์  

(2) ควรมีการจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมเหตุผลของการปิดหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการสำหรับ
หลักสูตรที่กำลังจะปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนสอนในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในอนาคต  

(3) การเสนอพิจารณาปิดหลักสูตร ควรระบุรายละเอียดของแนวทางการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ทดแทนด้วย เพื ่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาความเหมาะสมและรับทราบทิศทางการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื ่อการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 



๑๒ 
 

 4.9 การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต 
ปการศึกษา 2551 และไม ได เปดรับนักศึกษา ตั ้งแตปการศึกษา 2562 และไดรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ไปเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร และตอมาไดขออนุมัติปดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร  ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั ้งที่ 
10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบใหปดหลักสูตรดังกล่าว 
ทั้งนี้ มีนักศึกษาคงคางในหลักสูตรจำนวน 14 คน สาขาวิชาจึงมีความประสงคขออนุมัติปดหลักสูตรโดยคงเหลืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน เพื่อดูแลนักศึกษาคงคางทั้ง 14 คน  
จนสำเร็จการศึกษา และให้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ซ่ึงหลักสูตรไดรับการรับทราบจาก สป.อว. 
โดยระบบ CHECO แลวเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564  
 สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ 
จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควร ให้ปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามที่เสนอมา โดยมีการ 
ตั้งข้อสังเกตหลากหลายสรุปได้ดังนี้  

(1) ควรปรับรายละเอียดในวาระการประชุมจาก “ขออนุญาตไมรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป” แก้ไขเป็น “ให้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7)”  

(2) ควรมีการจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมเหตุผลของการปิดหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการสำหรับ
หลักสูตรที่กำลังจะปิด หลักสูตรที่จัดการเรียนสอนในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในอนาคต  

(3) การเสนอพิจารณาปิดหลักสูตร ควรระบุรายละเอียดของแนวทางการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ทดแทนด้วย เพื ่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาความเหมาะสมและรับทราบทิศทางการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดตั ้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ประกาศ  
ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 โดยประกาศฯฉบับใหม่ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555  



๑๓ 
 

 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 
ตามหนังสือที ่ อว 0203.2/ว 15872 และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั ้งที ่ 12/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดตั ้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 
 

 5.2 กำหนดการโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 
สรุปเรื่อง 
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที ่ 22 – 23 มกราคม  
พ.ศ.2565 เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 
 

 5.3 หลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill) ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต 
สรุปเรื่อง 
 ตามทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังคน
ของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต และได้ให้
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ั ้ งร ัฐและเอกชนในส ังก ัดของกระทรวง ออกแบบและพัฒนาหล ักส ูตรประกาศน ียบ ัตร  
(Non degree) เพื่อสร้างอาชีพใหม่ และพัฒนาทักษะการทำงาน ในสถานประกอบการ โดยมีขอบเขตของหลักสูตรที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียม
ความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต ประกอบด้วยกลุ่มทักษะของหลักสูตรดังนี้ 

1. สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : Smart Farming 
2. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ : Smart Tourism  
3. อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill) ตามโครงการ

พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงาน
ในอนาคต โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตร “การผลิตสื่อออนไลน์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมยอดขายในยุค New Normal” 
2. หลักสูตร “ระบบการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพรอัจฉริยะ แบบแอร์โร่โปนิกส์” 
3. หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (Caregiver) 70 ชั่วโมง” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรระยะสั้น (Reskill/Upskill/Newskill) ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต 
 



๑๔ 
 

 5.4 กระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการสอบสวนในกรณีกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นั้น  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พิจารณาแล้วว่า 
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเกิดความเชื่อมั่นในความถูกต้องของการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำแผนภูมิกระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการตั ้งแต่เริ ่มต้นจนเสร็จสิ ้นกระบวน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่ 
12/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564  
 ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอกระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีการตั้ง
ข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า 

 (1) ควรกำชับเจ้าหน้าที่เลขานุการให้รักษาระเบียบวินัยจรรยาบรรณในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด  

(2) ขั้นตอนการรับเรื่อง การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามแบบ ก.พ.อ. 03 และรวบรวมผลงานทางวิชาการและเอกสารต่างๆ ส่งกองบริหารงานบุคคล คณะต้อง 
มีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบในผลงานวิชาการให้ตรงตามวารสารที่เผยแพร่ 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีเป็นเอกฉันท์ ควรมีการ
ตรวจสอบไปยังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละรายด้วยเพ่ือความถูกต้องชัดเจน เนื่องจากกรณีเป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

(4) ควรพิจารณาแนวทางจัดทำระบบการตรวจสอบทั้งในขั้นตอนการดำเนินการและกระบวนการ
ทางการเงิน โดยในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องโดยการตั้งผู้ตรวจสอบที่แยกต่างหากจากผู้ดำเนินการตาม
หลักการควบคุมภายใน โดยหารือร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการ  
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กระบวนการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕65 
ในวันเสาร์ที่ 2๒ มกราคม พ.ศ. ๒56๕ เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


