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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/๒๕61 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ล้ิมสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๔. อาจารย์ชุลีวรรณ ไหลเจริญ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๕. อาจารย์ธีรพัฒน์ จันษร ผู้น าเสนอวาระการประชุม 

  



๒ 

 

๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๙. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย  พุหิรัญ อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี 
ได้รับรางวัลบทความวิจัยประเภทการน าเสนอแบบบรรยายระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ 
ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการประกวดมารยาทไทย  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของ
เครือข่ายศิลปวัฒธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8 มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

3. อาจารย์กชกร  ชิตท้วม อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมโครงการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่าย
ศิลปวัฒธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8 มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

4. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ
ประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้  

- นายธราดล  แก้วทิพย์รักษ์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
- นางสาวศศิมาพร  บรรณราช นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นางสาวจริยา  ล้ าเลิศ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
- นายณัฐวุฒิ  หลวงขวา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
- นายปวริศร์  สังขวรรณ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

 



๓ 

 

5. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุม
วิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8 มรดกโลก  : ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้ 

- นายธราดล  แก้วทิพย์รักษ์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
- นางสาวศศิมาพร  บรรณราช นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   

6. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ
ประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้ 

- นางสาวพรชิตา  พรมบุตร นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
- นางสาวจุฑามาศ  ชูชนะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
- นางสาววรรณชฏา  มะคะสุด นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 
เมษายน พ.ศ. 2561  

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565) 
สรุปเร่ือง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกองนโยบายและแผนได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2561  
วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิ เศษ วันจันทร์ท่ี  7 พฤษภาคม  
พ.ศ.2561 ได้มีม ติ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2565)  
 กองนโยบายและแผนได้น าร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
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๔ 

 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้  
 1) ควรตรวจสอบการระบุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ถูกต้อง ดังนี้ 

- ตัวช้ีวัดท่ีมีการก าหนดค่าเป้าหมายคงท่ีทุกปีอาจไม่สามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้าหรือ 
การพัฒนาของโครงการ เช่น หน้า 21 ตัวช้ีวัดท่ี 5 “รายได้ของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น” ไม่มีข้อมูลในปี 
2561 และในปี 2562 – 2565 มีการก าหนดค่าเป้าหมายคงท่ีทุกปี  

- ตัวชี้วัดท่ีมีการก าหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ควรค านึงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริงภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณท่ีจ ากัด เช่น หน้า 21 ตัวช้ีวัดท่ี 4 “จ านวนงานวิจัยนวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น”  

- ตัวช้ีวัดท่ีมีการก าหนดค่าเป้าหมายต่ ากว่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัย เช่น หน้า 25 ตัวช้ีวัด 
ท่ี 5 “ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท้ังในและต่างประเทศภายใน 1 ปี ” ควรเพิ่มค่า
เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90   
 2) ควรตรวจสอบการระบุข้อความหน้า 23 กลยุทธ์ท่ี 5 ตัวช้ีวัดท่ี 2 “ปริมาณขยะในชุมชนหรือ
หมู่บ้านเป้าหมายในความรับผิดชอบลดลง” ให้เข้าใจง่ายและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการระบุตัวชี้วัด 

3) ควรปรับรายละเอียดหน้า 28 ตัวช้ีวัดท่ี 7  “ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นพื้นท่ีเป้าหมาย 
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป” ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความเป็นไปได้ตามแนวโน้ม
ค่าเฉล่ียของประเทศในปัจจุบัน รวมถึงต้องพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อด าเนินงานตามโครงการท่ีตอบสนอง
ตัวชี้วัดดังกล่าว    

4) ควรเพิ่มหมายเหตุส าหรับค่าเป้าหมายท่ีก าหนดจากเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานภายนอก  
5) ควรเพิ่มรายละเอียดตัวช้ีวัดส าหรับแนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2

และกลยุทธ์ท่ี 3 ข้อ 4 “ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ ได้แก่หลักสูตร IEP (Intensive 
English Program) ในระดับประถมศึกษา และหลักสูตร Gifted ในระดับมัธยมศึกษา”  

6) การพิจารณาตัวชี้วัดอาจก าหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ 
7) กรณีศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เนื่องจากการจัดต้ังวิทยาเขตนั้น มีข้อบังคับก าหนดให้ต้องมี  

การจัดการเรียนการสอน ระดับคณะ จ านวน 2 คณะ ท่ียังไม่เคยเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน และมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการเปิดหลักสูตร ซึ่งอาจปรับตัวช้ีวัดท่ี 7 ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 5 “ความส าเร็จของ 
การบริหารงานเพื่อการจัดต้ังวิทยาเขต” โดยก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาจัดต้ังวิทยาเขตอาจก าหนดในระยะเวลา  
10 ปี ท้ังนี้ในระยะ 5 ปีแรกอาจจัดต้ังคณะท่ี 1 และ 5 ปีต่อมาจัดต้ังคณะท่ี 2 เพื่อให้สามารถจัดต้ังเป็นวิทยาเขต
ภายในระยะเวลา 10 ปีได้ 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

4.2 แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเร่ือง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบข้อมูลรายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาท่ีเปิด
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และผ่านการรับรองปริญญา 
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยอธิการบดี  
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๕ 

 

หาแนวทางการด าเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 ได้มีมติเห็นชอบ แนวทาง 
การด าเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. หารือคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบถึงแนวทางการด าเนินงาน 
 2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการน าระบบ
การรับรองหลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 3. น าผลการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แจ้งสภาเทคนิคการแพทย์ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบ 
 4. ก ากับดูแลการด าเนินงานตลอดจนผลักดันให้หลักสูตรผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์และ  
แนวทางการปฏิบัติของสภาเทคนิคการแพทย์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการเผยแพร่
คุณภาพของหลักสูตรสู่ประชาชน 
 

การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์แล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการน าระบบการรับรอง
หลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ
ต้ังข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นว่า ให้หน่วยงานศึกษาข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาถึงรายละเอียด
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพประกอบเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
    

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการน าระบบการรับรองหลักสูตรและปริญญาของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

  4.3 การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนสาธิตให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2561  
เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รายงานแผนการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างมายังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน 90 วัน ความละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี  ศธ 0503 (3) 
/3408 เรื่อง แจ้งผลทบทวนมติการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 4 เมษายน 2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท า 
ค าช้ีแจงตามหนังสือดังกล่าว และได้น าเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งท่ี 5/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 



๖ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ตามเอกสารการยืนยันการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และเอกสารประกอบการช้ีแจง
อื่นๆ ตามรายการท่ีแนบมาแล้ว เห็นสมควรให้ยืนยันการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ยืนยันการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงาน
ภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอมา 
 

4.4 การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ
 ถอนวาระ 

 

4.5 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 
 อาจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์จรัญ ประจันบาล ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด าเนินการแล้ว ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภา
วิชาการรับทราบ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 1 ราย คือ 
 อาจารย์จรัญ  ประจันบาล เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
       (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 
       ต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 
การพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์จรัญ ประจันบาล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาจุลชีววิทยา) และมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 



๗ 

 

 1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์จรัญ ประจันบาล จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ต่อไป เนื่องจากมีเอกสารค าสอน ผลการสอน ผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพดีมาก 

2) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีได้
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ตลอดจนบัญชีรายช่ือกลุ่มสาขาวิชา โดยมีหลักการในการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา เป็น 25 กลุ่ม  
เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการก าหนด
สาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการด้วย ในกรณี
ของอาจารย์จรัญ ประจันบาลได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ต้องเสนอในกลุ่ม
แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นกัน ซึ่งจะแตกต่างจากสาขาชีววิทยาท่ีจัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์จรัญ ประจันบาล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 
ต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560 

 

4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียน
ครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนครบตามหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 4 จ านวน 4 รอบ รวมจ านวน 886 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 มาตรา 18(4)  
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้ว มีมติอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 4 รวมจ านวน 886 คน 
 

มติที่ประชุม อนุมั ติ ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 - 4 รวมจ านวน 
886 คน 
 

4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ 
การจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและ  
 



๘ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งท่ี 12/๒๕60 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง ก่อนน ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561  
ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  1) ควรตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป 

2) ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือปริญญา โดยพิจารณาปรับเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศกรรมพลังงานและการจัดการ เนื่องจากในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตไม่มีสาขาวิชาพลังงาน โดยต้อง
ตรวจสอบช่ือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยเช่นกัน   

3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างจ านวนช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติของรายวิชา 
หน้า 15 - 17 ได้แก่ รายวิชาสถิติวิศวกรรมเบ้ืองต้น รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน รายวิชาการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจเบ้ืองต้น และรายวิชาการออกแบบระบบพลังงาน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2561) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
  

 4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
สรุปเร่ือง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้า 
ท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕61 
เมื่อวันอังคารท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน า
กลับมาน าเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
(ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
การพิจารณา 



๙ 

 

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. 

ก าหนด 
2) ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติของรายวิชา หน้า 16 – 18 

ได้แก่ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 และรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 
เนื่องจากเป็นช่ัวโมงบรรยายท้ังหมด ควรมีช่ัวโมงปฏิบัติประกอบด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบ 
ท่ีประกอบด้วยด้านทักษะปัญญาและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3) ควรปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม้ีความชัดเจนและถูกต้อง และสามารถประเมินได้  
4) ควรปรับเป้าหมายของหลักสูตรให้สมบูรณ์และสอดคล้องกัน โดยตัดค าว่า “สามารถน าความรู้ไป

ต่อยอดในการศึกษาระดับสูง” ออก  
5) ควรทบทวนการปรับโครงสร้างของหลักสูตร เนื่องจากหากหลักสูตรไม่มีการปรับโครงสร้างของ

หลักสูตร จะถือว่าเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย สภามหาวิทยาลัยสามารถให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้โดย
ไม่ต้องเสนอไปยัง สกอ. ให้ความเห็นชอบอีก แต่หากหลักสูตรยืนยันการเปล่ียนแปลงโดยมีการปรับโครงสร้างของ
หลักสูตร โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มวิชาซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาจ าเป็นต้องมีจ านวนอาจารย์เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
ในแต่ละกลุ่มนั้นๆ  เช่น กลุ่มวิชาภาษาจีนต้องมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิด้านภาษาจีนจ านวน 3 คน เป็นต้น 

6) ควรตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มให้มีจ านวนรวมเท่ากัน และครบจ านวน 
24 หน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้  

7) ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หมวดท่ี 4 หน้า 
61 และหมวดวิชาเฉพาะ หน้า 65 – 69 ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้สามารถสอนและประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

8) ควรสอบความถูกต้องของจ านวนหน่วยกิตรวมของช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ในหน้า 25  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สรุปเร่ือง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุม
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕61 เมื่อวัน
อังคารท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรก ล่ันกรองการแก้ไข จึงน าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



๑๐ 

 

การพิจารณา 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1 ) ควรตรวจสอบความถูกต้องของอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา หน้า 2  
ให้สอดคล้องตามโครงสร้างของหลักสูตร และควรเพิ่มอาชีพ “นักเทคโนโลยีสารสนเทศ” เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีก าหนด
ต าแหน่งไว้ใน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการสามารถน าไปปรับคุณวุฒิได้   

(2) ควรปรับแก้ช่ือรายวิชา หน้า 20 รายวิชา 4322114 “การจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่”  
(Big Data Management) แก้ไขเป็น “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ”่  

(3) ควรปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา หน้า 21 รายวิชาการจัดการดิจิทัล โดยตัดค าว่า “3G และ 4G” ออก 
เพื่อให้สามารถพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยต่อไปได้  

(4) ควรส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น และควรระบุคุณวุฒิของอาจารย์ให้ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร  

(5) ควรตรวจสอบความถูกต้องในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครบถ้วนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท้ัง 5 ข้อ  

(6) หน้า 12 ควรปรับจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างของหลักสูตรให้ลดลงเหลือ 36 หน่วยกิต  
โดยการปรับให้วิชาเลือกเหลือ 6 หน่วยกิต และปรับโครงสร้างในแผน ก แบบ 2 และแผน ข เป็น 12 หน่ยวกิต และ
ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องตรงกันท้ังหลักสูตร 

(7) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หน้า 29 - 31 ควรระบุรายละเอียดของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
และสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(8) ควรทบทวน ช่ือหลักสูตร เนื่ องจากปั จจุบั นค าว่ า “Management Information System”  
ในภาษาไทยใช้ค าว่า “การจัดการข้อมูลสารสนเทศ” รวมถึงช่ือปริญญาเป็นปริญญาบริหารธุรกิจ  

(9) ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนในหลักสูตรให้ถูกต้อง เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนดให้สอบภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถเรียนได้ รวมถึงตรวจสอบคุณวุฒิ 
ผลงานทางวิชาการและจ านวนอาจารย์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

(10) มหาวิทยาลัยควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 อาคาร  
100 ป ีศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                        ผูต้รวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


