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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
---------------------------------------------------- 

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

    

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

    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้นำเสนอวาระ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ผู้นำเสนอวาระ 
4. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้นำเสนอวาระ 
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5. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
8. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓0 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

สรุปเรื่อง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom และแสดงตน
ในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนในที่ประชุม ดังนี้   
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
     2. ศาสตราจารย์นายแพทย์พยงค์  จูฑา 
     3. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
     4. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
     6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
     9. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ 
     10. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     11. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     12. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
     13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง 
     14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 
     15. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
     16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร 
     17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล    
     18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 2/๒๕65  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยไมม่ีการแก้ไข  
  และนำเสนอที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 2/๒๕65  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีการแก้ไข ในหน้า 33 วาระ 4.1 บรรทัดที่ 21 จาก “(21) ควรเร่ง
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พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ทันมหาวิทยาลัยอื่น” เป็น “(21) ควรเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งข้ึน” 
 

มติที่ประชุม 1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
  2. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 กิจกรรมเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯครั้งที่ 3 Virtual run 2022 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า กิจกรรมการแข่งขัน 
เดิน – วิ ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั ้งที ่ 3 Virtual Run 2022 ได้ครบกำหนดการรับสมัคร คือระหว่างวันที่  
19 มกราคม - 15 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณหนึ่งพันคน แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ดังกล่าว ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ ้น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ลงมติให้ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จำนวน 3  ราย เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 1(1) และ (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้  “ผลงานวิจัย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี และ
ตำราหรือหนังสือ 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี” โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 เผยแพร่ในครุศาสตร์สาร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๒ หน้า 9-20. 
(ในช่วงที่เผยแพร่ผลงานวิจัย วารสารนี้อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกลุ่มที่ 2) มีผลการประเมินระดับดี  
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมไทยทรงดำ : พลวัตไทยทรงดำ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.  
มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 เผยแพร่ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2564 หน้า 46-71. (TCI กลุ่มที่ 2) ทั้งนี้ ผู้เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งฯ ได้จัดส่งวารสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่บทความของงานวิจัยเรื่องนี้ ในวันที่ 7 มกราคม 2565 
จึงนับเป็นวันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ มีผลการประเมินระดับดี 3. หนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศึกษา. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พิมพ์ครั้งที่ 2, จำนวน 1,000 เล่ม,  361 หน้า. มีผลการประเมินระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า  
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 1 (1) และ(4) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการ
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เพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 2) อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502)  
อนุสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (2) ภายใต้
เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้ “ผลงานวิจัย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี” 
โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย เรื่อง The design and development of shrimp paste packaging case 
study : Samut-sahkon Shrimp paste producer Cooperative. (เป็นผลงานวิจัยที่เสนอขอฯ ในครั้งที่ 1 ซึ่งได้
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ในระดับดี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อคราวประชุม  ครั้งที่ 
12/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563) มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 60 เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings)  ระดับนานาชาติ The 3rd international multi-conference of Management 
science 2019 The management of Innovation for community development.  5 July 2019, Bangkok, 
Thailand. pp. 24-34. มีผลการประเมินระดับดี 2) ผลงานในลักษณะอื่น ประเภทงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
เรื่อง The Guideline on Furniture  Design with Cross Production to Awareness of Forest Resources. มีส่วนร่วม
ในผลงาน ร้อยละ 100 เผยแพร่ใน International Art, Design and Architecture Exhibition 2021 Catalogue, 
pp. 28-29. Nakhon pathom : The Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin. มีผลการประเมินระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (2) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอ
ขอกำหนดตำแหน่ง ฯ จัดส่งผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 3) อาจารย์ ดร.สุริวัลย์  สุธรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
ข้อ 5.1.3 (2) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ “ผลงานวิจัย 1 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 
เรื่อง มีคุณภาพระดับดี” โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์
ของศิลปินหญิงร่วมสมัย. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) หน้า 44-58. (TCI กลุ่ม 2) มีผลการ
ประเมินระดับดี 2. ผลงานในลักษณะอื่น ประเภทงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ เป็นชุดผลงานสร้างสรรค์  
เรื่อง สตรีเพศและสัญลักษณ์แห่งความงาม (Womenkind and symbol of beauty). เผยแพร่ใน ผลงานสร้างสรรค์ 
เรื่อง สตรีเพศและสัญลักษณ์แห่งความงาม (Womenkind and symbol of beauty). เป็นชุดผลงาน ซึ่งประกอบด้วย
ผลงานย่อยๆ จำนวน 8 เรื่อง มีการเผยแพร่ ดังนี้ 1) ชื่อผลงาน “ Beauty and Love”. (2563). นิทรรศการ “2020 
DIEF Daejeon International Print Exhibition”  Korea, 2020.  ณ  Korea Trade Exhibition Center ,Daejeon 
ประเทศเกาหลี. ว ันที ่ 3-30 กันยายน 2563 2) ชื ่อผลงาน "Representative: Self Portrait -Silver Horse". 
(2562) .  น ิทรรศการ "  Exhibition of Daejeon & Sapporo (Hokkaido)  Arts Exchange Association 2019"  
ณ Seisa Dohto University, Sapporo, Japan. ประเทศญี่ปุ่น. วันที่ 4-7 กันยายน 2562. 3) ชื่อผลงาน "Frida-
Mind- Friends" .  (2562) .  น ิ ท ร รศกา ร  " Exhibition of Daejeon & Sapporo Hokkaido)  Arts Exchange 
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Association 2019" ณ Seisa Dohto University, Sapporo, Japan.ประเทศญี ่ป ุ ่นว ันที ่ 4-7 กันยายน 2562.  
4) ชื่อผลงาน "Girl with pearls". (2561) .นิทรรศการ "The 10th  Grand Art Exhibition of Union Mongolian 
and Korean Artist 2018 " ณ Mongolian National Art Gallery, Union of Mongolian Artist. ประเทศมองโกเลีย. 
วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2561. 5) ชื่อผลงาน "Dragon of belief" (2561). นิทรรศการ "Daejeon International 
Art Show 2018" ณ DAIS Daejeon Convention Center, Chingnam National University ประเทศเกาหลี. วันที่ 
25-29 ตุลาคม 2561. 6) ชื่อผลงาน "Baby Face" (2561). นิทรรศการ "Art Ansan 2018, Ansan International 
Art Fair  Congratulation message." ณ Gallery Wiz Art, 2018 ประเทศเกาหลี. วันที ่ 7-29 ตุลาคม 2561.  
7) ชื่อผลงาน "Truth-Deceit". (2560). นิทรรศการ "Daejeon International Art Show 2017. ณ Korea Trade 
Exhibition Center, Daejeon ประเทศเกาหลี.วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2560. 8) ชื่อผลงาน "White-Women". 
(2559) .  น ิ ทรรศการ  "Daejeon International Art Show 2016"  ณ Daejeon Convention Center, (DCC) 
ประเทศเกาหลี. วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2559. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดีมาก 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (2)  
เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ จัดส่งผลงานทาง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ                  
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
นำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ประชุมให้ความเห็น
สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565   
    

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 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพื่อดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 2 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิสูตรเรืองเดช ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา

การศึกษา (6501) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

2.1 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบ บ
อุตสาหกรรมศิลป์ (8502) อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (850201) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 

2.2 อาจารย์ ดร.สุริวัลย์  สุธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
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 4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 งานวิน ัยและนิต ิการ กองบริหารงานบุคคล ได้จ ัดทำ (ร ่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
และมอบหมายนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2565 วันอังคารที ่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ปรับรายละเอียดในข้อ 6 (3) บรรทัดที่ 3 จาก “การใช้สไตลัส (Stylus)” แก้ไขเป็น “การใช้
ปากกาสไตลัส (Stylus Pen)” และบรรทัดที่ 7 จาก “ทั้งนี้ ให้มีระบบควบคุม” โดยเพิ่มข้อความ “ทั้งนี้ ให้มีระบบ
ควบคุมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” 

(2) เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะใช้บังคับอย่างเป็นทางการ 
ในเดือนมิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยจึงควรดำเนินการนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเร่งจัดทำ
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ประกอบกับระเบียบฉบับนี้ด้วย 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 4.3 ขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฯของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
สรุปเรื่อง 
 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2559 มีมติว่า กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญงาน หรือชำนาญการ จากบุคคล
ภายในสถาบันอุดมศึกษาได้ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้ โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายใน
สถาบันอุดมศึกษาได้นั้น ให้ ก.พ.อ. ทราบด้วย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อขอข้อมูลรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ นำมารวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 
 



๗ 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรเตรียมการรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี ่ยวชาญด้วย  
เพ่ือเตรียมดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับสูงกว่าชำนาญการ 
  (2) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ควรพิจารณาบุคคลที่มีคุณภาพของผลงานที่ผ่านการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการ  
ในระดับดีมากและดีเด่น เพ่ือให้การประเมินบุคลากรมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  (3) ควรมีการสำรวจและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้สนใจสมัคร
เป็นผู้ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อให้ทราบข้อมูลประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งสายสนับสนุน ทั้งนี้ยังสามารถทราบข้อมูลความสมัครใจและความพร้อมในการ
ประเมินผลงานด้วย  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 4.4 ขออนุมัติกำหนดสายงานหลักของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนหนังสือที่   
อว 0209.4/ว3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดสายงานหลักของหน่วยงาน ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี โดยปกติให้กำหนดสายงานหลัก จำนวน 1 สายงาน 
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความหลากหลายของสายงาน อาจพิจารณากำหนดสายงานหลักของส่วนราชการนั้นมากกกว่า  
1 สายงานก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 3 สายงาน 
 คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2565 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที ่ 13 มกราคม 2565 และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้พิจารณา
และเห็นชอบการกำหนดสายงานหลักของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 5 กอง แล้วจึงนำเรื่องการกำหนดสายงาน
หลักของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 กอง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรเพิ่มข้อมูล หน้า 90 ในตารางบรรทัดที่ว่างระหว่าง 1 กับ 2 ระบุคำว่า “งานบริหารงาน
ทั่วไป” 
  (2) ควรกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบงานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน โดยอาจ
เพ่ิมเติมในงานสรรหาฯ บรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ โดยเพิ่มคำว่า “และการกำหนดตำแหน่ง
พนักงานสายสนับสนุน” 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การกำหนดสายงานหลักของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 5 กอง ดังนี้ 



๘ 
 

 1) กองกลาง สายงานที่ 1 ชื่อสายงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายงาน
ที่ 2 ชื่อสายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 2) กองนโยบายและแผน สายงานที่ 1 ชื่อสายงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป สายงานที่ 2 ชื่อสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานที่ 3  
ชื่อสายงาน วิชาการศึกษา ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 3) กองบริหารงานบุคคล สายงานที่ 1 ชื่อสายงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป สายงานที่ 2 ชื่อสายงาน นิติการ ชื่อตำแหน่ง นิติกร สายงานที่ 3 ชื่อสายงาน บริหารงานบุคคล ชื่อตำแหน่ง 
บุคลากร 
 4) กองคลัง สายงานที่ 1 ชื่อสายงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายงาน
ที่ 2 ชื่อสายงาน วิชาการเงินและบัญชี ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สายงานที่ 3 ชื่อสายงาน วิชาการพัสดุ  
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 5) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สายงานที่ 1 ชื่อสายงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สายงานที่ 2 ชื่อสายงาน วิศวกรรม ชื่อตำแหน่ง วิศวกร สายงานที่ 3 ชื่อสายงาน สถาปัตยกรรม  
ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 
 

 4.5 ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 
 กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เงินอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามสาระสำคัญของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมวด ๔ การจ่ายเงิน ข้อ ๑๓ “ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเงิน
รายได้สถาบันวิจัยและพัฒนา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” โดยงบประมาณดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 
1/2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 
 เพื ่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั ้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให ้สภามหาว ิทยาล ัยมีอำนาจหน้าที ่พ ิจารณาอนุม ัต ิงบประมาณรายจ่ายจากเง ินรายได ้ของมหาว ิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้นำเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ควรพิจารณา
ติดต่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ หน่วยงาน สมาคม หรือบริษัทต่าง ๆ 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เงินคืนทุนอุดหนุน ร้อยละ 10 (แหล่งทุนภายใน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เงินคืนทุนอุดหนุน ร้อยละ 10 (แหล่งทุนภายนอก) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 



๙ 
 

 4.6 การขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที ่เร ียนครบตามหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 – 5 ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร รวมจำนวน 429 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 
มาตรา 18(4) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรอนุมัตใิห้ปริญญาแก่นักศึกษา
ที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 – 5) จำนวน 429 คน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 
– 5 จำนวน 429 คน 
 
 4.7 การให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา ของสาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ดวยสาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคงดรับนักศึกษา  
ตั้งแตปการศึกษา 2565 เปนตนไป เนื่องจากปการศึกษาที่ผานมามีจำนวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับที่ระบุไวใน 
มคอ.2 ระหวางการปดรับนักศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั ้ง 5 ทานจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
ที่สามารถตอบสนองความตองการของประเทศและเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป จึงเสนอการให้ความ
เห็นชอบการงดรับนักศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้งดรับนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) 
 

 4.8 การขอความเห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08)  จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาปรับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2562 
 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2563 



๑๐ 
 

 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2563 
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 
หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2562 
 2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2563 
 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับป พ.ศ.2563  

 

 4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการขอมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั ่นกรอง ในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที ่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดทีี่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรนำข้อเสนอแนะในการพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา ส่งให้ผู้นำเสนอ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน  

(2) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
- ข้อ 2 เป็น มาตรฐานที่ 2 ด้านความรู้ ไม่ควรมีคำว่าประยุกต์ ควรปรับเป็น รู้หลักการ ทฤษฎี 

และการใช้ 
- ข้อ 4 ควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้มากขึ้น  
- ข้อ 5 ควรเพิ่มเรื่องตัวเลขให้สอดคล้องตามมาตรฐาน  

  (3) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และกิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุชื่อ
กิจกรรม ชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 
  (4) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 



๑๑ 
 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม หน้า 61 ข้อ 2 ระบุว่า “เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน”  
ทุกรายวิชาต้องสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และการระบุว่า “การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น” ไม่สามารถแสดงได้ว่าผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จึงควรปรับเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ อาทิ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 
  (5) ด้านความรู้ หน้า 62 ข้อ 1 การระบุเจาะจงว่า “มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีของเนื้อหา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล” จะทำให้ทุกรายวิชาไม่สามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ได้ครบถ้วน จึงควรปรับให้ครอบคลุมทุกรายวิชา โดยระบุว่า “มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์ที่ศึกษ า”  
คือเรียนวิชาใดต้องมีความรู้ด้านนั้น ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย และข้อ 4 ระบุว่า “มีความรู้จากการบูรณาการ  
ในศาสตร์” แต่ไม่มีวิชาใดที่สอนเรื่องบูรณาการ และการบูรณาการเป็นด้านทักษะทางปัญญา ควรปรับให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐาน  
  (6) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หน้า 63 ข้อ 1 ระบุว่า “รู้จักบทบาท
หน้าที่ มีความรับผิดชอบในงานบุคคล” แต่ไม่มีรายวิชาที่สอนเรื่องของบุคคล ควรปรับเป็น “มีความรับผิดชอบในงาน
ส่วนบุคคลกับงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย” และข้อ 3 ระบุว่า “สามารถให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและการทำงาน
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์” คำว่าแก้ปัญหาเป็นด้านทักษะทางปัญญา ควรปรับเป็น “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน”  

(7) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ควรรวมข้อ 3 กับ ข้อ 4  
เข้าด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด อาทิ การสืบค้นโดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออื่น  

(8) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน  

(9) ควรฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะคล่องแคล่ว ทั้งด้าน Front End (พัฒนาโปรแกรมในส่วนด้านหน้า 
ที่มองเห็นได้ทันทีของหน้าเว็บไซต์) ด้าน Back End (พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน หรือการทำงานเบื้องหลัง
ของส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์) และด้าน Full Stack (พัฒนาเว็บอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้าน หรือวิศวกร  
ที่ทำงานร่วมกับ Front End และ Back End ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน) ให้สามารถบูรณาการกันได้ทั้งหมด  
โดยให้เริ่มฝึกฝนตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 และควรมีกลไกการพัฒนาเพื่อสร้างผลงานและชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได ้

(10) ทบทวนปรับชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจทันสมัยและดึงดูดผู้เรียน ควรเน้นเรื ่อง  “Data 
Scientist” นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เห็นความแตกต่างและ
ประโยชน์ของหลักสูตรในยุคปัจจุบัน และปรับวิธีการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาคนต้นแบบได้ 

(11) ควรสร้างบรรยากาศภายในให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการหาความรู้ การลงมือปฏิบัติ โดยมีพ้ืนที่
สำหรับทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการสร้างผลงานไปประกวดแข่งขัน และการทำงานระหว่างเรยีน
ได้  

(12) กิจกรรมชมรมควรเน้น Outcome-Based Education โดยกิจกรรมทั้งหมดต้องมุ่งไปสู่การ
สร้างคน ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้ อมูล 
การช่วยเหลือแก้ปัญหาสังคมโดยใช้วิทยาการข้อมูล หรือกิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ  

(13) พิจารณาปรับคำอธิบายรายวิชาหน้า 46 รายวิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของรายวิชาให้ชัดเจน อาทิ สภาพการณ์ สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา 
แนวโน้ม และผลกระทบของเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ชี้ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของสังคม โดยกำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
อาทิ กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  



๑๒ 
 

(14) ควรพิจารณาปรับเวลาการจัดการศึกษาให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี หรือ 
3 ปีครึ่ง โดยปรับจำนวนชั่วโมงเรียนในห้องเรียน แก้ไขปรับปรุงระเบียบที่กำหนดไว้ และพิจารณาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ. ด้วย 

(15) คณาจารย์ต้อง Reskill/Upskill ให้ทันความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ 
(16) ควรวางแผนยุทธศาสตร์การหาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง อาทิ การพัฒนาบ่มเพาะ

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมสร้าง
ความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะทำให้มีผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาด้านนี้มากข้ึนและมหาวิทยาลัย
สามารถรับเข้าศึกษาต่อได้ 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 4.10 การขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 เลื่อนการพิจารณา 
 

 4.11 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 เลื่อนการพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มีประกาศ ก.พ.อ.เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 นั้น 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั ้งที ่ 1/2565 วันที ่ 20 มกราคม 2565 ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นำเสนอสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้สรุปสาระสำคัญของประกาศ 
ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 และการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 1. แนวคิดหลักในการเปลี่ยนแปลง 
 2. ภาพรวมของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ พ.ศ.2564 
 3. ประเด็นจากการสัมมนาเกี่ยวกับสาระสำคัญของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ พ.ศ.2564 เป็นวิทยากร 
 4. แนวทางปฏิบัติของ มบส. 
 5. ผลกระทบของประกาศ ก.พ.อ.ฉบับ พ.ศ.2564 ที่มีต่อการดำเนินงานต่าง ๆ และการจัดทำผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ มบส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/256๕ ในวันจันทร์ที่ 11 
เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.๐0 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 และห้องประชุม เอ. ซี. คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕65  
 

๖.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕65  
สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒1 เมษายน 
พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕65  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


