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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดุสิต 4 - 5 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                      ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๖. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี                  เลขานุการ 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผู้ช่วยเลขานุการ

    

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันต์ เมืองเหนือ ผู้นำเสนอวาระ 
3. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
6. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  



๒ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓0 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา จังหวัดชลบุรี 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงรายละเอียด
และกำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 โดยไม่มีการแก้ไข และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 โดยมีการแก้ไข วาระที่ 4.6 เพิ่มเติมข้อความ “โดยที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตร
ดังกล่าวไม่ใช่หลักสูตรปรับปรุง จึงเห็นควรให้ปรับจาก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2565)” 
    

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 โดยไม่มีการแก้ไข และรับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ตามท่ีได้มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จำนวน 4 ราย เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 1) อาจารย์สุรพงษ์ รามัญจิตต์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา (650176) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย  
2 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย  เรื่อง ออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งระบบ
สกรูเกลียวแบบมีตัวตัดอัตโนมัติ เผยแพร่ใน วารสารเทพสตรี I-TECH ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2562 
หน้า 68-72  (TCI กลุ่มที่ 2) ส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี 2. งานวิจัย เรื่อง อัลกอริทึม
การแทนที่ข้อมูลของหน่วยความจำเว็บแคชชิ่งบนพื้นฐานของการใช้งานเว็บ  เผยแพร่ในวารสารคุณภาพชีวิตกับ



๓ 
 

กฎหมาย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2559 หน้า 314-322 (TCI กลุ่มที่ 2) มีส่วนร่วมในผลงาน  
ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ 
ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 2) กรณีไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ในประกาศ กพ.อ. ในระดับรองศาสตราจารย์ 
จำนวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802) อนุสาขาวิชาการตลาด 
(680214) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 2 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย  
3 เรื่อง มีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดีอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย  
เรื่อง Quality Development Guidelines for OTOP Product of Community   Enterprise  in Muang District, 
Samut Songkhram Province. เผยแพร่ ใน  Proceedings of International Symposium on Social Sciences 
and Management (ISSM 2019). pp.152-161.Hokkaido, Japan. มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินระดับพอใช้ 2. งานวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. เผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceedings)  ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 
2561 ครั้งที่ 2 หน้า 171-179. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 
100 มีผลการประเมินระดับดี 3.งานวิจัย เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชนบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม เผยแพร่ในวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560 หน้า 1-24. (TCI กลุ่ม 1). มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับ
พอใช้ ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธ ีที ่ 2 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื ่อให้ความเห็นและนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาไมอ่นุมัติแต่งตั้งเนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. ฯ 
  2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ (8104) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 1 (1) และ (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี 
และตำรา อย่างน้อย 1 เรื่องมีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการ คือ 1.งานวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ 
ชุด ฉุยฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. เผยแพร่ในวารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  (มกราคม-
มิถุนายน) 2561 หน้า 39-48  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2). มีส่วนร่วมใน
ผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับพอใช้ 2.งานวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 41 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม-
สิงหาคม) 2564 หน้า 90 - 100. (TCI กลุ่ม 1). มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับด ี3. ตำรา 
เรื่อง ระบำเบ็ดเตล็ด (General Thai Classical Dance). เผยแพร่โดยโรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด กรุงเทพมหานคร 
พิมพ์ครั้งที่ 1/2563 มีผลการประเมินระดับดีมาก ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ไมผ่่านเกณฑ ์เนื่องจากผลงาน
มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.2.3 วิธีที่ 1 (1) และ (4) เห็นควรนำเสนอสภา
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วิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่อนุมัติแต่งตั้งเนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. ฯ 

2.3) อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (0151) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัย 2 เรื่อง มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1. งานวิจัย 
เร ื ่อง Measuring the Acceleration of Gravity Using a Smartphone, A4-Papers, and a Pencil. เผยแพร่ใน 
International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29 , No. 7 s, pp 888 - 889 . ( Scopus 
Quartile 3) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 90 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 2. งานวิจัย เรื่อง Comparison of 
Experts and Novices in Determining the Gravitational Acceleration using Mobile Phone with Phyphox 
Application. เผยแพร่ใน Proceedings of the 29th International Conference on Computers in Education (ICCE 
2021). Rodrigo, M. M. T. et al. (Eds.) Asia-Pacific Society for Computers in Education, pp. 381-386.  
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 90 มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 3. งานวิจัย เรื่อง การใช้โฮโลแกรมเทียม เพ่ือสาธิต
การสร้างโฮโลแกรมเทียม. เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 ฉบับ
พิเศษ (ตุลาคม – ธันวาคม) 2561 หน้า 209-219. (TCI กลุ่ม 1). มีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 65 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาไมอ่นุมัติแต่งตั้งเนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. ฯ 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 22 
เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
นำเสนอสภาวิชาการเพื ่อให้ความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมให้
ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 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 แล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ไม่อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 
ราย และไม่อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามท่ีเสนอมา 
   

มติที่ประชุม 1. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สุรพงษ์  รามัญจิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
(6501) อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (650176) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

2. ไม่อนุมัติแต่งตั ้ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย 
เนื่องจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ.ฯ ดังนี้ 

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม  ตันเจริญ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน 
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     3. อาจารย์ ดร.อังทินี  กิตติรวีโชติ 
 

4.2 การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจำคณะของคณะครุศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก
ได้ย้ายสังกัด ทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะของคณะครุศาสตร์ว่างลง  
ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามสาระสำคัญในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2565 แล้ว ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื ่อง คุณสมบั ติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะครุศาสตร์ ประกาศ  
ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจำของคณะครุศาสตร์ และจัดส่งไปยังคณะครุศาสตร์เพื่อดำเนินการ 

2. คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการตามประกาศในข้อ 1 โดยมีการเรียกประชุมคณาจารย์ประจำ
ของคณะเพื่อดำเนินการเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ และได้พิจารณา
คัดเลือกให้ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 

3. คณะครุศาสตร์ได้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามแบบแสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มายังมหาวิทยาลัย 
เพื ่อดำเนินการเสนอรายชื ่อต่อที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในการประชุมครั้งที่ 
5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 20 วรรคสอง 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
วิชาการ พ.ศ. 2565 แล้วเห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
วิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะครุศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการเดิม 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจาก
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะครุศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
เดิม 
 

 4.3 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  จำนวน 1 หลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ปรับ
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หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ฉบับป พ.ศ. 2562 
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ตามท่ีเสนอมา  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน  
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ฉบับป พ.ศ. 
2562 

 4.4 การให้ความเห็นชอบการของดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูในชวงปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ และดำเนินการ
นำเสนอหลักสูตรตามลำดับขั้นตอน จึงของดรับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 และเสนอการให้ความเห็นชอบ
การงดรับนักศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว เห็นสมควรให้งดรับนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั ่นกรอง ในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที ่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

- ข้อ 1 ปรับรายละเอียดให้ตรงตามที่มีรายวิชาของหลักสูตรรองรับ  
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- ข้อ 2 ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความรู้ อาทิ ความรู้หลักทางวิศวกรรมพลังงาน  
และตัดข้อความ “เพื่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น” ออก เนื่องจากไม่ใช่เป้าหมายหลักและ 
ต้องพิสูจน์ได้ว่าเรียนไปแล้วศึกษาต่อระดับท่ีสูงได้  

- ข้อ 3 ควรปรับข้อความว่า “มีความใฝ่รู ้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เนื่องจากมีเนื้อหารวมกันระหว่างมาตรฐานด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งด้านความรู้ 
ควรเป็นการศึกษาค้นคว้า  

- ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีเนื้อหารวมกันระหว่างมาตรฐานด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ข้อ 5 ปรับการเขียนให้ตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้และสามารถแปลงเป็นพฤติกรรมได้  
ข้อความ “สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม” ควรปรับรายละเอียดเป็นการทำงานกลุ่ม มีความเป็น
ผู้นำผู้ตาม  

- ข้อ 6 ควรเพิ่มมาตรฐานด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครบถ้วนชัดเจน และปรับข้อความ “สามารถสื ่อสารภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร” เป็น “สามารถสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างเหมาะสม” เพราะไม่ควรเจาะจงเกินไป  

(2) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดกลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน ต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ และกิจกรรมนอกหลักสูตร ต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุชื่อกิจกรรม 
ชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผลให้ชัดเจน
เพ่ือให้สามารถพัฒนาลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 

(3) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1 ปรับข้อความ “เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย” ให้สื่อถึง

ความมีคุณธรรม จริยธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และคำว่า “ตระหนัก” ไม่สามารถวัดประเมินผลได้ ข้อ 3 ปรับข้อความ 
“ความเป็นผู้นำ” เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนี้ ข้อ 4 ปรับข้อความ “การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ” ไปอยู่ใน
มาตรฐานที่ 3 และข้อ 5 ปรับข้อความ “รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา” เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนี้ ทั้งนี้ควรปรับกลยุทธ์การสอนและการประเมินให้สอดคล้องกัน โดยกลยุทธ์การสอนต้องระบุ
วิธีการสอนสั้นๆ เช่น มีการปฐมนิเทศ กำหนดกฎกติกาการเข้าเรียน การบรรยาย การสาธิต การให้กรณีตัวอย่าง  
แล้วประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา การส่งงานตรงเวลา การไม่คัดลอกผลงาน และการอ้างอิงที่ถูกต้อง  

- ด้านความรู้ ข้อ 1 ควรระบุความรู้พื ้นฐานทางวิศวกรรมพลังงานให้ชัดเจน และปรับข้อ 3  
ข้อ 4 และข้อ 5 ไปเป็นมาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา  

- ด้านทักษะทางปัญญา ปรับ ข้อ 5 ไปเป็นมาตรฐานด้านความรู้ 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปรับข้อความ “สื่อสารกับกลุ่มคน

ที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้มีเนื้อหากว้างยิ่งขึ้น
ไม่ควรระบุเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้สามารถประเมินผลได้ ปรับแก้ไขข้อ 3 และข้อ 5 ให้ชัดเจนตรงตามมาตรฐานนี้  

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรระบุ  
ขยายความทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน 

(4) ปรับรายละเอียดของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยตรวจสอบความถูกต้องของความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) และความ
รับผิดชอบรอง (จุดขาว) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรและให้แต่ละรายวิชาสามารถรับผิดชอบ  
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ครบถ้วน 
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(5) ควรเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นและ
สามารถดึงดูดผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น อาทิ หลักสูตรมีความร่วมมือกับกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีการส่งนักศึกษาฝึกเข้าอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน และ
ได้รับใบอนุญาตผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน โดยทำ MOU กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน  

(6) ควรปรับหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทันสมัยสำหรับยุคใหม่ที่ต้องทำงานกับคนและธุรกิจ และทำ 
Business model ได้ โดยอาจปรับเพิ่มเนื้อหาของรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ รายวิชาการบริหารและจัดการ
ธุรกิจพลังงาน เพิ่มเนื้อหาด้านการจัดการคน การจัดการทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
จัดการความรู้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้วิศวกรมีความพร้อมทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  
อยู่ตลอดเวลา และควรเพิ่มรายวิชาการพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรมด้านพลังงาน โดยร่วมกับองค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ เพราะวิศวกรรมต้องยึดโยงกับทิศทางของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเทศได้  

(7) ควรพิจารณาปรับเน ื ้อหาของรายว ิชาสหกิจศึกษาทางว ิศวกรรมพลังงาน และรายว ิชา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน ให้เห็นแก่นของการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเพ่ิ มการคิดวิเคราะห์  
การบริหารโครงการ แนวคิดการจัดการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนางานวิศวกรรม 

(8) ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานของไทยคือการเลือกแหล่งของพลังงานให้เหมาะสม รวมถึงต้นทุน
พลังงานสูง ซึ่งหลักสูตรควรผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้ นทุนด้านพลังงาน
แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวที่จะขยายตลาด 

(9) ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบกับหลักสูตรของสถาบันอื่นเพื่อให้เห็นภาพการแข่งขันและสามารถ
วิเคราะห์จุดเด่น ความแตกต่างของหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ จำนวนนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จุดเด่น รายวิชา
ที่โดดเด่น   

(10) ควรเพิ่มอาชีพผู้ประกอบการให้เป็นอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
(11) เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นผู้ประกอบการ

และทราบปัญหาของอุตสาหกรรมได้ชัดเจน หลักสูตรต้องสร้างกลไกการขับเคลื่อนที่ทำให้อาจารย์และนักศึกษา  
มีประสบการณ์โดยตรง อาทิ การเปิดคลินิกอุตสาหกรรมที่รับปัญหาของภาคอุตสาหกรรมมาแก้ไข หรือเข้าไปพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และประสบการณ์ให้กับอาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งสามารถประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได้ในระยะยาว 

(12) ควรจัดทำแผนการรับนักศึกษา เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่
ใกล้มหาวิทยาลัยเป็นหลัก อาทิ การทำกิจกรรมค่าย การเปิดแนะแนวเพื่อให้ได้มีโอกาสสื่อสารและสร้ างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งต้องเป็นการร่วมมือของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านศิลปะ  
ด้านดนตรี นอกจากนี้ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างยิ่งขึ้น อาทิ ผู้ที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรม ผู้สำเร็จปริญญาสาขาอ่ืน 
นักศึกษา ปวช. ปวส. เป็นต้น 

(13) มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ หารือร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตร และคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หาความเด่นชัดของหลักสูตรและปรับเนื้อหารายวิชาแกนของคณะ  
ให้ถูกต้อง อาทิ ตรวจสอบความถูกต้องในคำอธิบายของรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยปรับแก้ไขข้อความ “คู่มือการบรรยายกระบวนการผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรต่าง ๆ” และตรวจสอบ
ความถูกต้องจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาภาษาอังกฤษในการทำงาน 

(14) ควรจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยจัดหมวดหมู่กลุ่มรายวิชาที่จำเป็นสำหรับการเพ่ิมทักษะ
สำหรับคนทำงานภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการหางบประมาณสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม  

(15) ควรปรับลดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 



๙ 
 

(16) ควรเปิดศูนย์อบรมสำหรับพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรทั้งจากภาคประกอบการและ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการทดสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

(17) ควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถได้รับใบอนุญาตผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทันที
เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน 
พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕65  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


