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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 7/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                     ประธาน 
๒. ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๖.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๗.    รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๘.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๙.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๖. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๗. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญม ี กวินเสกสรรค์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร           กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 

 

ผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้นำเสนอวาระ 
2. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ผู้นำเสนอวาระ 
3. อาจารย์ยุทธนา อัครเดชานัฏ ผู้นำเสนอวาระ 
4. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้นำเสนอวาระ 



๒ 
 

5. นายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้นำเสนอวาระ 
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 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ชุนดี 
     6. นายวรพงษ์  วรรณศิริ 
     7. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ 

 

มติที่ประชุม รบัทราบ การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
 

1.2 การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สรุปเรื่อง 
  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขออนุญาตแจ้งที ่ประชุมให้ทราบว่า  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากช่วงบ่ายมีการชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะเข้าร่วมในเวลาประมาณ 
15.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว   
โดยเสนอของบประมาณจำนวน 573.125 ล้านบาท ถูกปรับลดประมาณ 2.5 ล้านบาท ดังนั้น  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยจะได้ร ับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจากงบประมาณแผ่นดินประมาณ  
570 ล้านบาท 
   

มติที่ประชุม รับทราบ การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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1.3  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 
2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 และ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ศรีสุริยะวิชาการ 
๒๕๖๕ : การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ในโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อความย่ังยืน ระหว่างวันที่ 21 – 22 
กรกฎาคม 2565 
สรุปเรื่อง 

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขออนุญาตแจ้งที ่ประชุมให้ทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2 งาน คือ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ด้านวิทยาการจัดการ ครั ้งที ่ 6 ประจำปี 2565 ดำเนินการโดยคณะวิทยาการจัดการ และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ศรีสุริยะวิชาการ ๒๕๖๕ : การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ในโลกาเทศาภิวัตน์
เพื ่อความยั ่งยืน ระหว่างวันที ่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยการดนตรี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ ่งมีเครือข่ายเข้าร่วมทั ้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติ
มาเป็นผู้เข้ารับฟังในช่วงเช้า 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.4 กิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า กิจกรรม
สำคัญที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จำนวน 3,000 คน 
และประชุมผู้ปกครองที่สนใจมารับฟังกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บุตรหลาน ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวน
มาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประกอบด้วย การแนะนำมหาวิทยาลัย การทดสอบและ 
การจัดอบรมความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเปิดเรียนในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมีการแก้ไขในหน้า 10 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 37 แก้ไขจาก “รับทราบ 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2565” เป็น “รับทราบ 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,278 คน” 
    

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
 คณาจารย์ จำนวน 2 ราย เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
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 1) อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (2501) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทาง
วิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการคือ  
1.งานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านชาติพันธุ์กุย : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 7 ราย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน 2563) หน้า 166-179 (TCI กลุ่ม 1) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 85 มีผลการประเมินระดับดี 2. งานวิจัย  
เรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระปริมาณฟีนอลิก และปริมาณฟลาโวนอยด์ ของสารสกัดข่า ดองดึง และห้าราก  ในช่วงที่
นำเสนอได้แสดงหลักฐานการเผยแพร่ด้วยหนังสือตอบรับให้ลงในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ , ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้เสนอขอฯ ได้นำเสนอวารสารที่
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ , ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) หน้า 166-
179. (TCI กลุ่ม 2). จึงนับว่าวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นวันที่ผู้เสนอขอส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ   
มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 90 มีผลการประเมินระดับดี ผลการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (1) เห็นควรนำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565  
ซึ่งเป็นวันที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 2) อาจารย์ดิษยลักษณ์ อเดโช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา(6501) อนุสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
(650121) โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) ภายใต้เงื่อนไขการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 1 เรื่อง 
และหนังสือ 1 เล่ม ที่มีคุณภาพระดับดี โดยมีผลงานทางวิชาการคือ 1.งานวิจัย  เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน สังกัดแขวงหิรัญรูจี  
เผยแพร่ใน วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561) หน้า 133-146 (ขณะที่เผยแพร่ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 60 มีผลการ
ประเมินระดับด ี2. หนังสือ เรื่อง พีชคณิต เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส. พิมพ์ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2565, จำนวน 300  เล่ม,  250 หน้า มีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินระดับดี ผลการ
ประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1.3 (4) เห็นควร
นำเสนอสภาวิชาการเพื ่อให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ทั้งนี้ ตั ้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู ้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจัดส่งผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ 
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั ้งที่ 1/2565 วันที่ 8 
มิถุนายน 2565 และการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. นำเสนอสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็น  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมให้ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 21 
กรกฎาคม 2565   
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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 2 ราย และมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการขยายเวลาการใช้
เกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ได้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้ 
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล 
   

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1.1 อาจารย์อาวุธ  หงษ์ศิริ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (2501) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 
1.2 อาจารย์ดิษยลักษณ์  อเดโช  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)  

อนุสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (650121) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 
 

4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. .... 
สรุปเรื่อง 
 งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....  เพื่อให้การสรรหาคณบดีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ ้น และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว  
จึงนำเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที ่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธ ีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามที ่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เพื ่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม ครั ้งที่ 
7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ว่า ควรปรับแก้ไข
ข้อความในข้อ 6 วรรคท้าย “การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ให้ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  
เก้าสิบวันก่อนคณบดีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่จะครบวาระหรือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณบดีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบ
วาระแล้วแต่กรณี” แก้ไขเป็น “การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ให้ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันสมควรก่อนคณบดีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่จะครบวาระหรือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณบดีพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระแล้วแต่กรณี” 

  

มติที่ประชุม อนุมัต ิ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ....  โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๖ 
 

 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. .... 
 ถอนวาระ 
 

 4.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action 
Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิพากษ์แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 – 2570)  เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำแผน
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563 แล้วจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2565  
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action 
Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)  
 

การพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรปรับรายละเอียดของจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในข้อมูลพื้นฐานให้เป็น
ปัจจุบัน 

(2) ควรมีวาระการประชุมเรื่องการติดตามดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เป็นระยะอย่างน้อย 2 - 3 เดือน
ต่อครั้ง  

(3) ควรจัดทำสรุปประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
รับมือวิกฤตและโอกาสที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบปัญหาและแนวทางการ
ปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อไป  
  

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08)  จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจำเป็นแล้ว  เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอมา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 
หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 

 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ 
และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดีที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 (1) ควรทบทวนปรับชื่อรายวิชา MS71911 นวัตกรรมตลาดการเงินและเศรษฐกิจบล็อกเชน หน้า 21 
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรตัดคำว่า “และเศรษฐกิจบล็อกเชน” ออก และปรับเนื้อหาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

(2) ปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  อาทิ หน้า 28 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ และโครงการอบรมภาวะผู้นำ ภาษาอังกฤษควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และ
พิมพ์เล็กให้สม่ำเสมอกัน  

(3) เนื ่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติควรจัดทำเล่มหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษทั ้งหมด ยกเว้น
คำอธิบายรายวิชาและแผนการเรียนรู้ที่ต้องมีภาษาไทยกำกับ  

(4) ควรปรับลดจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับกำหนดขั้นต่ำ 48 หน่วยกิต เพ่ือดึงดูดความสนใจแก่
ผู้เรียน 

(5) ควรปรับรายละเอียดของอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ข้อ 5 ระบุว่า “นักวิชาการ 
นักวิจัย” ควรกำหนดให้เฉพาะเจาะจงตรงตามหลักสูตร โดยปรับเป็น “นักวิชาการ นักวิจัย ทางด้านบริหารธุรกิจ” 

(6) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้  
- ข้อ 1.3.2 ควรขยายความรายละเอียดของแก่นสำคัญความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาให้ครบถ้วน 
- ข้อ 1.3.3 ปรับการเขียนให้กว้างยิ่งขึ้น โดยต้องสามารถสังเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ วิพากษ์ 

นำเสนอ สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรได้  
- ข้อ 1.3.4 ควรนำข้อความว่า “มีกระบวนการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ” ไประบุในข้อ 1.3.3 

ทักษะทางปัญญาแทน 
- ข้อ 1.3.5 ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และควรขยายความ

รายละเอียดให้มีเนื้อหาครบถ้วน โดยการสื่อสารหมายถึงการฟัง พูด อ่าน เขียนทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
(7) ปรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

- ปรับรายวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นรายวิชาที่เรียนเพื ่อเพิ่มความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ อาทิ 
การเงิน บุคลากร และกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้นวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจึงไม่ใช่  
วิชาเสริมพ้ืนฐาน  
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- ปรับลดจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบังคับ โดยปรับให้เหลือ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ด้านบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยอาจจะต้องเลือกรายวิชาเดียว หรือรวมรายวิชาเข้าด้วยกัน รายวิชา
เกี่ยวกับวิจัยและรายวิชาสัมมนา ร้อยละ 10 และหมวดวิชาเลือกเหลือ 3 หน่วยกิต และตัดวิชาเสริมพ้ืนฐานออก   

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

(9) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1 ระบุว่า “มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” แต่ไม่มีรายวิชาที่เรียนแล้วสามารถวัดประเมินความมีจิตสำนึกในการธำรง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นได้ ต้องระบุสิ่งที่สามารถประเมินและสอนได้จริง  
ข้อ 4 ควรนำข้อความว่า “มีจิตสาธารณะ และอาสาปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพบริหารธุรกิจ” ไประบุหมวด
ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 28 โดยระบุชื่อกิจกรรม ชมรม โครงการและเป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา
ให้ชัดเจน  

- ด้านความรู้ ข้อ 3 คำว่า “บูรณาการความรู้” เป็นทักษะปัญญา ควรปรับให้เป็นด้านความรู้ อาทิ 
มีการติดตามความรู้ทางบริหารธุรกิจโดยผ่านกระบวนการศึกษา วิจัย และทดลอง 

- ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 3  ควรปรับให้ชัดเจนว่าพัฒนางานอะไร หรือสร้างนวัตกรรม 
ที่เก่ียวกับการบริหารธุรกิจ 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ข้อ 2 ควรปรับการระบุว่า 
“เชี่ยวชาญการสื่อสาร การนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี” เนื่องจากการสื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยี อาทิ การอภิปราย การโต้ตอบ หรือการเขียนตอบได้  

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

(11) ควรหาวิทยากรภายนอกจากองค์กรธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มองเห็นอนาคตการเปลี่ยนแปลง
มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน อาทิ นักธุรกิจคนจีนที่พูดภาษาอังกฤษได้ หรือนักธุรกิจชาวไทยระดับนานาชาติ 

(12) ควรมีกิจกรรมการสร้างผู้นำทางด้านธุรกิจ โดยจุดเน้นสำคัญคือวิธีการนำเสนอที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถเชี่ยวชาญการนำเสนอ การคิดวิเคราะห์ชี้แจงเหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ 

(13) ควรทบทวนปรับรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยต่อหัวต่อปีในการผลิตบัณฑิต 
ให้เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่น  

(14) พิจารณาการจัดทำหลักสูตรนานาชาติให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

(15) ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนให้ชัดเจนว่าเน้นนักธุรกิจหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เพ่ือกำหนดทิศทางการจัดทำหลักสูตรได้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 



๙ 
 

 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
สรุปเรื่อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองในระดับคณะเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณา
แล้วมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำกลับมาเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการแล้ว
จึงนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดีที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) ควรปรับรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาพลเมืองอาเซียนในศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับนาฏยศิลป์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร  

(2) ทบทวนการใช้คำในหน้า 43 ระบุว่า “เมื่อสิ้นปีการศึกษา” พิจารณาปรับเป็นคำว่า “เมื่อสำเร็จ
การศึกษา” 

(3) ปรับการเขียนมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ไม่ควรระบุซ้ำซ้อนกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ประเด็น โดยระบุเฉพาะคุณลักษณะพิเศษ ที่เป็นกิจกรรม
นอกหลักสูตรนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชา อาทิ การเสียสละ พลเมืองดี และมารยาทดี โดยกำหนดรายละเอียด
กลยุทธ์หรือกิจกรรมให้ชัดเจน โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ และ
กิจกรรมนอกหลักสูตรต้องสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น โดยระบุชื ่อ กิจกรรม ชมรม โครงการและ
เป้าหมายกิจกรรม จำนวนครั้งที่เข้าร่วมต่อภาคการศึกษา ระบุวิธีการติดตามประเมินผลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาปรับวิธีการประเมินผล โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและนักศึกษาคนอ่ืนด้วย  

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานวิชาการ หน้า 105 เนื่องจากเป็นการนำเสนอผลงานลักษณะอ่ืน 
ในรูปแบบออนไลน์ จึงควรอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(5) ทบทวนความถูกต้องของชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการแสดงละครตะวันตก Dramatic 
Arts หน้า 38 คำอธิบายรายวิชา ระบุว่า “ประวัติการแสดงละครตะวันตก” โดยภาษาอังกฤษใช้คำว่า “History of 
western plays” ควรตรวจสอบให้ถูกต้องสอดคล้องกัน 

(6) พิจารณาปรับลดรายละเอียดของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในภาคผนวกเพื่อให้สะดวก  
ในการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO  

(7) ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ข้อ 6 ระบุว่า 
“มีทักษะในการประยุกต์ศาสตร์ทางด้านนาฏยศาสตร์และการแสดงบริหารจัดการสู่นาฏยศิลป์นิพนธ์และ/หรือการ
นำเสนอผลงานทางนาฏยศิลป์”  ควรปรับเป็น “มีทักษะด้านนาฏยศาสตร์และการแสดง มีทักษะในการบริหารจัดการ” 
และคำว่า “สู่นาฏยศิลป์นิพนธ์” ทำให้แคบไป ควรปรับให้กว้างว่า หลังจากเรียนแล้วสามารถใช้ทฤษฎีไปปฏิบัติทาง
นาฏยศาสตร์ จัดการแสดง สามารถบริหารจัดการทางด้านนาฏยศิลป์ได้ และนำทักษะในการประยุกต์ศาสตร์ นำไป
ระบุในข้อ 3 ทักษะปัญญา แทน  

(8) ปรับรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 



๑๐ 
 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 3 ระบุว่า “มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ” ต้องนำไประบุใน
กิจกรรมนอกหลักสูตร เนื ่องจากสอนในรายวิชาไม่ได้ และปรับเป็น “ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย”  

- ด้านความรู้ ควรปรับการเขียนให้แคบลงเพื่อให้มีรายวิชาที่สามารถรับผิดชอบในการพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ได้ และควรปรับคำว่า “ศิลปกรรม” เป็น “นาฏยศิลป์และการแสดง” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรยิ่งขึ้น  

- ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 3 ระบุว่า “สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้” ควรปรับเป็น “หลังจากเรียนแล้วสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศาสตร์และ
การแสดงหรือที่เก่ียวข้องได้” จะทำให้รายวิชาที่เก่ียวข้องสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้ได้ 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 3 ระบุว่า “สามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง” ควรปรับเป็น “ร่วมกันสร้างสรรค์งาน
ส่วนรวมให้ดีที่สุด” เพ่ือเพ่ิมด้านการแสดงความคิดเห็นให้ครอบคลุมให้หลายวิชารับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู้
ได ้

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี และควรปรับคำว่า
“ศิลปกรรม” เป็น “นาฏยศิลป์และการแสดง” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรยิ่งขึ้น  

- ด้านทักษะพิสัยอื่น ๆ ระบุว่า “สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง” ควรปรับเป็น “มีทักษะทางปฏิบัติเกี ่ยวกับนาฏยศาสตร์และการแสดง” เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรยิ่งขึ้น  

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

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1. หลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน ๙๐ 
หลักสูตร แบ่งออกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 69 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท จำนวน ๑๒ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน ๘ หลักสูตร และขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มี
การดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)   
 2. ปฏิทินรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 
 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕65  

สรุปเรื่อง 
 เลขานุการ แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕65  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                            ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


