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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/๒๕62  และวิสามัญ คร้ังที่ 1/2562 2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 29 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
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4.3 
4.4 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ และการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
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รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
การช้ีแจงเหตุผลกรณีท่ีไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อการขอรับรองปรญิญา 
ก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน 
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ระเบียบวาระที่ 6 
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เร่ืองอื่นๆ  
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 3/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มีนาคม พ.ศ.2562 และประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2562 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
4.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ความเป็นมา 
 1. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกระบวนการจัดท าแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 
เมษายน พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (1) ระบุว่า สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน  
พ.ศ.2562 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
4.2 การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ความเป็นมา 
  1. ดร.สายหยุด  จ าปาทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยและอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ี 22/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ส่ัง ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการ ฯ
ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือลาออก ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต าแหน่งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการว่างลง 
 2. ประกาศ ก .พ .อ . เรื ่อ งหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย  ข้อ 3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
 3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 
มีนาคม 2562 ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แทนคณะกรรมการฯ 
ชุดเดิมท่ีครบวาระการปฏิบัติงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 
การด าเนินการ  
 มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 18 
เมษายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
แทนต าแหน่งท่ีว่างลง  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 แต่งต้ังประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
4.3 การอนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ และการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน ่ง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107)  
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 2. อาจารย์ จ านวน 10 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
  2.1 อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา (2102) ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  2.2 อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  2.3 อาจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  2.4 อาจารย์กชกร ชิตท้วม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
(8104) อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403) ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  2.5 อาจารย์พนัส ต้องการพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
  2.6 อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(0151) ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
  2.7 อาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  2.8 อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
(8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  2.9 อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561   
  2.10 อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด 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 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจ
ตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ัง



และถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด 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  ภายหลังจาก 

การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  2.1 อนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน (650107) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยเมื่อ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต าแหน่งดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้น าเสนอเรื่องไปยัง ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป 
  2.2 แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 
  1) อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
จุลชีววิทยา (2102) ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  2) อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (810101) ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  3) อาจารย์ ดร.พนัง ปานช่วย เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ (8103) ต้ังแต่วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  4) อาจารย์กชกร ชิตท้วม เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
(8104) อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (810403) ต้ังแต่วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  5) อาจารย์พนัส ต้องการพานิช เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ (8103) ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2561 
  6) อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (0151) ต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
  7) อาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (8101) ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  8) อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิน เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ (8103) อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (810303) ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  9) อาจารย์พรรษา ตระกูลบางคล้า เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (650161) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
   10) อาจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (8101) ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย  เสนอขออนุมัติต าแหน่งศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย และแต่งต้ังต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 ท้ังนี้ หากสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ในครั้งนี้แล้ว จะส่งผลให้มี
อาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 34.74 ดังรายละเอียด ปรากฏในตารางท้ายนี้ 
 

จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. รวม 

107 414 521 162 
(31.09 %) 

19 
(3.65 %) 

181 
(34.74 %) 

  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เรื ่อ ง เกณฑ ์มาตรฐานหลักส ูตรระด ับปร ิญญ าตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒ ิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย  
ในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตร ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที ่อาจารย์ผู ้นั ้น  มีคุณวุฒ ิตรงหรือสัมพันธ์ก ับสาขาวิชาของหลักสูตร ” และระบุให้ “อาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู ่ประจ าหลักสูตรนั ้น  ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้” กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ 
และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ    อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  
และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี  
ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียด  
ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ฉบับปี  
พ.ศ.2560  

 5) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
4 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ หลักสตูร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 

1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ.2559 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

อ.จิราพร  ทรงพระ* 

เพื่อให้ปี พ.ศ. ของหลักสูตรเป็นไป
ตาม พ.ศ. ท่ีเปิดรับนักศึกษา  

 
ถึงแก่กรรม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
อ.ณฐมน  สืบซุย* 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

อ.ธิติมา อ่องทอง* ลาออกจากการเป็นอาจารย์ อ.รณกฤต  เพชรเกลี้ยง* 

3 หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

อ.ทักษิณา สุขพัทธี* 
 
 

ผศ.กุลนิษก์ สอนวิทย์ 
 

อ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ 
 

มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ข้ึนไป 
และมีความสามารถพื้นฐาน

ทางด้านศิลปะและการออกแบบ  
มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ 
และการออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้า 18 หมวดท่ี 3 ข้อ 2.2.4)   

ปรับแก้ไขนามสกุล คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ปรับแก้ไขเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ปรับแก้ไขเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ปรับแก้ไขคุณสมบัติเพิ่มเติมของ
ผู้เข้าศึกษาเฉพาะในส่วนของผล

การเรียน 
 
 

 

ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์* 
 
 

รศ.กุลนิษก์ สอนวิทย์ 
 

ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ 
 

มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 
และมีความสามารถพื้นฐาน 

ทางด้านศิลปะและการออกแบบ  
มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ 
และการออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้า 18 หมวดท่ี 3 ข้อ 2.2.4)   



ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

รหัสวิชา 2109440  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแบบกราฟิกอินโฟร์ 
Intenship in Graphic and 

Information Design  
 

หน้าท่ี 19 หมวดท่ี 3 ข้อ 3.1.4 
แผนการศึกษา ปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ช่ือวิชา 
หลักการออกแบบและทฤษฏีส ี

 
หน้าท่ี 40 หมวดท่ี 3 ค าอธิบาย

รายวิชา 2122440  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

5(490) Intrenship in Graphic 
and Information Design 

 
ปรับแก้ไขรหัสวิชา 

ท่ีมีการพิมพ์ผิดพลาด 
 
 
 
 

ปรับแก้ไขช่ือวิชา 
ท่ีมีการพิมพ์ผิดพลาด 

 
 
 

ปรับแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ีมีการพิมพ์ผิดพลาด 

 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัสวิชา 2122440  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบกราฟิกอินโฟร์  

Intenship in Graphic and 
Information Design 

 
หน้าท่ี 19 หมวดท่ี 3 ข้อ 3.1.4 

แผนการศึกษา ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ช่ือวิชา  

หลักการออกแบบและทฤษฎีส ี
 

หน้าท่ี 40 หมวดท่ี 3 ค าอธิบาย
รายวิชา 2122440  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 

5(490) Internship in Graphic 
and Information Design 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก  
ฉบับปี พ.ศ.2560 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นางสาวศิวพร พงษ์ธรรม* ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา Mr. Zhang Changjun* 

5 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีไทย  
ฉบับปี พ.ศ.2560  

วิทยาลัยการดนตรี 5102328 ปฏิบัติระนาดเอก 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติระนาดเอก กลวิธีการ
บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลงตับ 

รายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติ 
เครื่องดนตรีเอก คือ  
รายวิชา 5102328  
ปฏิบัติระนาดเอก 6  

5102328 ปฏิบัติระนาดเอก 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติระนาดเอก กลวิธีการ
บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลง 



ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
เรื่องในละครดึกด าบรรพ์  

และปฏิบัติดนตรีเพื่อแสดง 
ต่อสาธารณชน  

ซึ่งนิสิตต้องแสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5102329 ปฏิบัติระนาดทุ้ม 6                       
2(0-4-2) 

ปฏิบัติระนาดทุ้ม กลวิธีการ
บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลงตับ 

เรื่องในละครดึกด าบรรพ์  
และปฏิบัติดนตรีเพื่อแสดงต่อ
สาธารณชน ซึ่งนิสิตต้องแสดง

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

5102330 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ กลวิธีการ

รายวิชา 5102329  
ปฏิบัติระนาดทุ้ม 6  
รายวิชา 5102330  
ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 6  

และรายวิชา 5102331  
ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก 6 

ได้ก าหนดบทเพลงท่ีมีความ 
คล้ายคลึงกับบทเพลงท่ีต้องศึกษา 

ในรายวิชารวมวงดนตรีไทย 6  
จึงขอเปลี่ยนแปลงในส่วนของเพลง
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทเพลง 

ท่ีมีประเภทท่ีหลากหลาย 

เร่ืองนางหงส์ และปฏิบัติดนตรี 
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิต 

ต้องแสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5102329 ปฏิบัติระนาดทุ้ม 6                       
2(0-4-2) 

ปฏิบัติระนาดทุ้ม กลวิธีการ
บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลง 
เร่ืองนางหงส์ และปฏิบัติดนตรี 

เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิต 
ต้องแสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
 

5102330 ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ 6                      
2(0-4-2) 

ปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ กลวิธีการ



ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลงตับ 
เรื่องในละครดึกด าบรรพ์ และ

ปฏิบัติดนตรีเพื่อแสดงต่อ
สาธารณชน ซึ่งนิสิตต้องแสดง

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
5102331 ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก 6                       

2(0-4-2) 
ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก กลวิธีการ 

บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลงตับ 
เรื่องในละครดึกด าบรรพ์  

และปฏิบัติดนตรีเพื่อแสดงต่อ
สาธารณชน ซึ่งนิสิตต้องแสดง

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

บรรเลงในบทเพลงประเภทเพลง 
เร่ืองนางหงส์ และปฏิบัติดนตรี 

เพื่อแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิต 
ต้องแสดงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
5102331 ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก 6                       

2(0-4-2) 
ปฏิบัติฆ้องวงเล็ก กลวิธีการบรรเลง

ในบทเพลงประเภทเพลงเรื่อง
นางหงส์ และปฏิบัติดนตรีเพื่อแสดง
ต่อสาธารณชน ซึ่งนิสิตต้องแสดง

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
            



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
5.1 รายงานการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยมีค าส่ังท่ี 3789/2559 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เรื่อง ลงโทษปลดออก
จากราชการ โดยได้ลงโทษปลดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ ซึ่งกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ และขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญั ติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้อุทธรณ์ค าส่ังปลดออกจากราชการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)  
ได้พิจารณาอุทธรณ์ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2561 และมีมติให้ยกอุทธรณ์  
(ค าวินิจฉยัท่ี อ.3/2561)  และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 (3) แห่งข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ค าส่ังให้ออกจากราชการ และค าส่ังลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.2560 ส่ังให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องของ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้ หรือการ
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ ตามหนังสือท่ี ศธ.0592(3)3.23/4934 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แจ้งค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 
 3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 1614/2561 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 39 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  
 4. มหาวิทยาลัยมีค าส่ังท่ี 1219/2562 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561 โดยเปล่ียนแปลงโทษ  
จากลงโทษปลดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ เป็นลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 
 5. พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 60 ระบุว่า  
“เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือส่ังให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่อง
ใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งส่ังลงโทษมิได้ด าเนินการทางวินัยหรือมิได้ส่ังให้ออกจากราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะส่ังให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนการด าเนินการ และส่ังการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสมก็ได้ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 
5.2 การช้ีแจงเหตุผลกรณีที่ไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อการขอรับรองปริญญา 

ก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 
ความเป็นมา 
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้เสนอขอรับรองปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ต่อคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 2. คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งให้ช้ีแจง
เหตุผลกรณีท่ีไม่ได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อการขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามเกณฑ์ของ
คุรุสภา ตามมติคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2562 และให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดท ารายการช้ีแจงเหตุผลกรณีท่ีไม่ได้เสนอขอรับการประเมิน
เพื่อการขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วันตามเกณฑ์ของคุรุสภาเนื่องจากหลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อเนื่องมาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ข้อ 7 ว่า สถาบันท่ีประสงค์ 
จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือพร้อมท้ังจัดส่งเอกสารตามแบบ
ท่ีคุรุสภาก าหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ใช้ส าหรับกรณีท่ีเป็นหลักสูตรใหม่ของสถาบันเท่านั้น 
โดยท่ีทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีเจตนาท่ีสุจริตโดยมิได้มีเจตนาท่ีจะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีประกาศ 
คุรุสภา  เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557  
แต่ประการใด 
 4. ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอรายการช้ีแจงเหตุผลกรณี ท่ีไม่ ได้เสนอขอรับ 
การประเมินเพื่อการขอรับรองปริญญาก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2562 
  
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2562 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  24  มกราคม พ.ศ.2562 
2/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
3/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม พ.ศ.2562 
4/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  เมษายน พ.ศ.2562 
5/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ.2562 
6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  20  มิถุนายน พ.ศ.2562 
7/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  18  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
8/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม พ.ศ.2562 
9/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กันยายน พ.ศ.2562 

10/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  17  ตุลาคม พ.ศ.2562 
11/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
12/2562 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  5/๒๕62 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


