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รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายทนง โชติสรยุทธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๑.   อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์         ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้น าเสนอวาระ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ผู้น าเสนอวาระ 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้น าเสนอวาระ 
๔. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้น าเสนอวาระ 
๕. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้น าเสนอวาระ 
๖. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  

 



๕ 

 

 4.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร  ระดับ
คณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท ารายงานประเมินผลการประเมินตนเองตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้ง
ได้ด าเนินการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 
มิถุนายน – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 6 – 20 กันยายน 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – วันที่ 26 กันยายน 2562 และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบันต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 
  

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 ของ
คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตมีระดับคุณภาพพอใช้ติดต่อกัน ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2559 - 2561 จึงควรเร่งพัฒนาปรับปรุงให้มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนต่อไป 

2. ควรศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ AUNQA (ASEAN University Network 
Quality Assurance) เพ่ือน ามาปรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการให้
ความส าคัญกับผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการซึ่งจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ดี
ยิ่งขึ้น 

3. ควรน าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมาปรับใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคราวต่อไปด้วย  

4. ควรเพ่ิมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  
ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะด้วย 
   

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน 
 

 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
สรุปเรื่อง 
 คณะครุศาสตร์ น าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองจากคณะเรียบร้อยแล้ว และ 
ได้น าเสนอที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝุายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/๒๕62 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 


