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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่  4/๒๕64 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 
4.1 การอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา 
1. อาจารย์พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด
ที่เก่ียวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 

สาขาที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์
และภาพถ่าย (610505) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1.งานวิจัย เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
การเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 
กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 
2. หนังสือ เรื่อง การก ากับศิลป์ในภาพยนตร์ 
การเผยแพร่  ด้วยการจัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร   
การมีส่วนร่วมในผลงาน ร้อยละ 100 
(หมายเหตุ การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งที่ 2 นี้ น าเสนอเฉพาะ
ผลงานวิจัยในรายการที่ 1 ส่วนผลงานหนังสือในรายการที่ 2 ได้น าเสนอและผ่านการ
ประเมินแล้วในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งที่ 1 ) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ภายใต้เงื่อนไข
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยปริมาณผลงานทางวิชาการและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
      “ผลงานวิจัย มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานหนังสือหรือต ารา 
มีคุณภาพระดับดี อย่างน้อย 1 เล่ม” 

ผลการประเมิน
คุณภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. งานวิจัย เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการประเมินในระดับ
ดี  ในเกณฑ์การตัดสินเสียงข้างมาก 
2. หนังสือ เรื่อง การก ากับศิลป์ในภาพยนตร์ ผ่านการประเมินในระดับดี  ในเกณฑ์
การตัดสินเสียงข้างมาก (จากการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งที่ 1 และ
ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 
2563) 
 

สรุปผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  
 



  
2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 

21 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. 
น าเสนอท่ีประชุมต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

 2.1 เสนอสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็น 

 2.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์พัชนี แสนไชย ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505) 
ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 28 ธันวาคม 2563 

3. สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
ที่ประชุมให้ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น                                                                                 
 

การด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว. ได้ประมวลเอกสาร และผลการพิจารณาตามมติของ  ก.พ.ว. และ 
สภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดี
ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ 

 

1) อาจารย์พัชนี แสนไชย ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 
อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 

  
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ข้อ 5.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อ 6.1.4 ...ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง    
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562  
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และข้อ 16 การก าหนด
วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด                  

 ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ดังกล่าว  
จะส่งผลให้มีอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 51.46 

 
 



จ าแนกตามสถานภาพการรับราชการ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

92 423 515 234 
(45.44 %) 

29 
 (5.63 %) 

2 
(0.39%) 

265 
(51.46%) 

 
       จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 
4.2 ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 

ความเป็นมา 
 1. พนักงานมหาวิทยาลั ย  ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ งอาจารย์  ระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 354/2564 เรื่อง ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2563 ข้อ 14 ก าหนดให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่า
รับทราบค าสั่งลงโทษ 
 3. ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และได้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ดังกล่าว ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564  
 4. สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
ด าเนินการพิจารณาและน าผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  5. คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ได้พิจารณาในประเด็น 
ข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า ค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน เห็นสมควรยกอุทธรณ์ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าว เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
รายละเอียดปรากฎในเอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 2352/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง 
 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 354/2563 เรื่อง ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.3 ผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และ 

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) 

ความเป็นมา 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบบ ารุงการศึกษา ต าแหน่งวิศวกร สังกัดกองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
2563 ข้อ 33 ระบุว่า บุคคลใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ โดยจะต้องมีการก าหนดหลักประกัน
ความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก  
การร้องทุกข ์
 3. ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1 ประจ าปี 
2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 และได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวในวันที่ 20 
เมษายน พ.ศ.2564 
 4. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมีมติไม่รับค าอุทธรณ์ของผู้ร้องทุกข์ 
ไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นค าร้องทุกข์เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบการแจ้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าผลการพิจารณาการร้องทุกข์ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏในเอกสารผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
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4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ  ในหลักสูตรที่เปิดสอน”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ 
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ” กอปรกับ ข้อ 10. 
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ 4. ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล  
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ า ได้ไม่เกิน ๒ คน ” 
กอปรกับ ข้อ 10. ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และก าหนดให้ “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน  



ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย” 
 4. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

 5. คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี  และบัณฑิตวิทยาลัย  
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  
 ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2562 
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ต่อสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร  และให้น าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาการจัดการ นายสรรพัชญ์ เจียระนานนท์ * 
นายดรุษ ประดิษฐ์ทรง * 

นายจรัล มานตรี 
 

นายวิรัชต์ แสงดาวฉาย 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่น 

 
 

เกษียณอายุราชการ 

น.ส.ณิชาภา แก้วประดับ * 
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ * 

- 
 

- 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อสารองค์การ  
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาการจัดการ นายสิงห์ สิงห์ขจร * 
 
 

 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอ่ืน 

 
 

นายจรัล มานตรี * 
 

 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางวรรณรา ชื่นวัฒนา * 
 

นายวิทวัส กมุทศรี * 

จะเกษียณอายุราชการ 
 

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

น.ส.เนตรดาว สงวนสิน * 
 

น.ส.เบญจรัตน์ จันสน * 

4. หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก 
ฉบับปี พ.ศ.2560 

วิทยาลัย 
การดนตรี 

5101301 
การอ านวยเพลงขั้นพ้ืนฐาน 

Basic Conducting 2(1-2-3) 
 
 
 
กลุ่มวิชาเลือก 
1. การประพันธ์เพลง 

ปรับแก้ไขชั่วโมงบรรยาย -ชั่วโมง
ปฏิบัติการ - ชั่วโมงค้นคว้า 

ด้วยตนเองในรายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ ในกลุ่มวิชาบังคับ  

จ านวน 1 รายวิชา 2 หน่วยกิต 
 

ปรับแก้ไขชั่วโมงบรรยาย -
ชั่วโมงปฏิบัติการ - ชั่วโมง

5101301 
การอ านวยเพลงขั้นพ้ืนฐาน 

Basic Conducting 2(0-4-2) 
 
 
 
กลุ่มวิชาเลือก 
1. การประพันธ์เพลง 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
5101248 การประพันธ์เพลง 1  
Composition 1 2(1-2-3) 
5101249 การประพันธ์เพลง 2  
Composition 2 2(1-2-3) 
5101349 การประพันธ์เพลง 3 
Composition 3 2(1-2-3) 
5101371 การผลิตผลงานดนตรี 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
Productions of Computerized Music 
5101415 การออกแบบเสียง   
Sound Design 2(1-2-3) 
 

2. การแสดงดนตรีคลาสสิก 
5101254 การสอนเครื่องดนตรีเอก 

Major Instrumental Pedagogy  
2(1-2-3) 
5101353 รวมวงเล็ก 1 
Small Ensemble 1 2(1-2-3) 
5101355 การอ านวยเพลงส าหรับ 
เครื่องดนตรี Music Instrumentals 
Conducting 2(1-2-3) 
5101356 รวมวงเล็ก 2  
Small Ensemble 2 2(1-2-3) 
5101403 การแสดงดนตรีคลาสสิกข้ัน

ค้นคว้าด้วยตนเองในรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชา

เลือกทุกกลุ่มวิชา 
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มวิชามีรายวิชา

ปฏิบัติการอย่างน้อย  
10 หน่วยกิต เพ่ือให้มีจ านวน

รวมหน่วยกิตของรายวิชา 
ทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  

36 หน่วยกิต 
 

 

5101248 การประพันธ์เพลง 1 
Composition 1  2(0-4-2) 
5101249 การประพันธ์เพลง 2 
Composition 2  2(0-4-2) 
5101349 การประพันธ์เพลง 3 
Composition 3  2(0-4-2) 
5101371 การผลิตผลงานดนตรี 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) 
Productions of Computerized Music 
5101415 การออกแบบเสียง 
Sound Design 2(0-4-2) 
 

2. การแสดงดนตรีคลาสสิก 
5101254 การสอนเครื่องดนตรีเอก 
Major Instrumental Pedagogy   
2(0-4-2) 
5101353 รวมวงเล็ก 1 
Small Ensemble 1 2(0-4-2) 
5101355 การอ านวยเพลงส าหรับ 
เครื่องดนตรี Music Instrumentals 
Conducting 2(0-4-2) 
5101356 รวมวงเล็ก 2 
Small Ensemble 2 2(0-4-2) 
5101403 การแสดงดนตรีคลาสสิกขั้นสูง



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
สูง(การแสดงเดี่ยว) Advance Classical 
Music Performance (Recital)  
2(1-2-3) 
 
 
 

3. โยธวาทิตศึกษา 
5101405 การออกแบบภาพแปรขบวน  
Drill Design 2(1-2-3) 
5101355 การอ านวยเพลงส าหรับ
เครื่องดนตรี Music Instrumentals 
Conducting 2(1-2-3) 
 

4. ดนตรีแจ๊ส 
5101260 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1  
Jazz Improvisation 1 2(1-2-3) 
5101360 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2   
Jazz Improvisation 2 2(1-2-3) 
5101362 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 3  
Jazz Improvisation 3 2(1-2-3) 
5101407 การแสดงดนตรีแจ๊สขั้นสูง 
(การแสดงเดี่ยว) Advance Jazz Music 
Performance (Recital) 2(1-2-3) 
5101409 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 4   
Jazz Improvisation 4 2(1-2-3) 
 

(การแสดงเดี่ยว) Advance Classical 
Music Performance (Recital)  
2(0-4-2) 
 
 
 

3. โยธวาทิตศึกษา 
5101405 การออกแบบภาพแปรขบวน 
Drill Design 2(0-4-2) 
5101355 การอ านวยเพลงส าหรับเครื่อง
ดนตรี Music Instrumentals 
Conducting 2(0-4-2) 
 

 4. ดนตรีแจ๊ส 
5101260 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1  
Jazz Improvisation 1 2(0-4-2) 
5101360 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2   
Jazz Improvisation 2 2(0-4-2) 
5101362 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 3  
Jazz Improvisation 3 2(0-4-2) 
5101407 การแสดงดนตรีแจ๊สขั้นสูง 
(การแสดงเดี่ยว) Advance Jazz Music 
Performance (Recital) 2(0-4-2) 
5101409 สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 4   
Jazz Improvisation 4 2(0-4-2) 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
5. ดนตรีสมัยนิยม 
5101263 สังคีตปฏิภาณ 1 
Improvisation 1 2(1-2-3) 
5101265 สังคีตปฏิภาณ 2 
Improvisation 2 2(1-2-3) 
5101410 การแสดงดนตรีสมัยนิยม 
ขั้นสูง (การแสดงเดี่ยว)  
Advance Popular Music 
Performance (Recital) 2(1-2-3) 
5101412 การผลิตดนตรีสมัยนิยม  
Music Recording Productions  
2(1-2-3)  
 

6. เทคโนโลยีดนตร ี
5101370 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 1  
Recording Studio 2(1-2-3) 
5101371 การผลิตผลงานดนตรี 
ด้วยคอมพิวเตอร์ Productions of 
Computerized Music 2(1-2-3) 
5101373 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 2 
Recording Studio 2 2(1-2-3) 
5101374 ปฏิบัติดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  
Electronics Music 2(1-2-3) 
5101413 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 3   

5. ดนตรีสมัยนิยม 
5101263 สังคีตปฏิภาณ 1  
Improvisation 1 2(0-4-2) 
5101265 สังคีตปฏิภาณ 2 
Improvisation 2 2(0-4-2) 
5101410 การแสดงดนตรีสมัยนิยม 
ขั้นสูง(การแสดงเดี่ยว)  
Advance Popular Music Performance 
(Recital) 2(0-4-2) 
5101412 การผลิตดนตรีสมัยนิยม  
Music Recording Productions  
2(0-4-2) 
 

6. เทคโนโลยีดนตรี 
5101370 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 1
 Recording Studio 2(0-4-2) 
5101371 การผลิตผลงานดนตรี 
ด้วยคอมพิวเตอร์  Productions of 
Computerized Music 2(0-4-2) 
5101373 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 2 
Recording Studio 2 2(0-4-2)  
5101374 ปฏิบัติดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  
Electronics Music 2(0-4-2) 
5101413 ปฏิบัติการบันทึกเสียง 3   



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
Recording Studio 3 2(1-2-3) 
5101414 การจัดการระบบเสียง 
ในการแสดงดนตรีสด Live Sound 
Concert  Systems 2(1-2-3)  
5101415 การออกแบบเสียง   
Sound Design 2(1-2-3) 
 

7. การสอนดนตร ี
5101254 การสอนเครื่องดนตรีเอก  
Major Instrumental Pedagogy  
2(1-2-3)  
5101271 การสอนดนตรีตามแนวทาง 
ของโคดาย  Kodaly Pedagogy  
2(1-2-3) 
5101272 การสอนดนตรีตามแนวทาง 
ของดาลโครซ Dalcroze Pedagogy  
2(1-2-3) 
5101376 การสอนขับร้องประสานเสียง 
Teaching Choral Music 2(1-2-3) 
5101377 การสอนดนตรีตามแนวทาง 
ของออร์ฟ Orff-Schulwerk Pedagogy 
2(1-2-3) 

Recording Studio 3  2(0-4-2) 
5101414 การจัดการระบบเสียง 
ในการแสดงดนตรีสด Live Sound 
Concert  Systems  2(0-4-2)  
5101415 การออกแบบเสียง   
Sound Design 2(0-4-2) 
 

7. การสอนดนตรี 
 5101254 การสอนเครื่องดนตรีเอก 
Major Instrumental Pedagogy  
2(0-4-2)   
5101271 การสอนดนตรีตามแนวทาง 
ของโคดาย  Kodaly Pedagogy  
2(0-4-2) 
5101272 การสอนดนตรีตามแนวทาง 
ของดาลโครซ Dalcroze Pedagogy 
 2(0-4-2) 
5101376 การสอนขับร้องประสานเสียง 
Teaching Choral Music  2(0-4-2) 
5101377 การสอนดนตรีตามแนวทาง 
ของออร์ฟ Orff-Schulwerk Pedagogy
 2(0-4-2) 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.บังอร เสรีรัตน์ * 
นายธนภัทร จันทร์เจริญ 

ได้รับการให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น 

น.ส.บังอร เสรีรัตน์ * 
นายธนภัทร จันทร์เจริญ 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
และการสอน  
ฉบับปี พ.ศ.2562 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย นายคณกร สว่างเจริญ * 
นางสาวประไพ ศรีดามา * 

 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอื่น 

นายธวัชชัย พงษ์สนาม * 
นางสาวเสาวณี เรืองไชยศรี * 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้สาขาวิชาต่างๆ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และรายละเอียดในหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 
4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านการพิจารณาใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  และได้น าเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 โดยสภามหาวิทยาลัย
มีมติรับทราบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 
วันพฤหัสบดีที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 
4.6 การขอข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
 

ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ  ครั้งที่  
๓/๒๕๖๒ ได้มีข้อเสนอแนะในกระบวนการน าเสนอหลักสูตร โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรน าเสนอเอกสารสรุปโครงสร้างและจุดเด่นของหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นก่อนด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
 ในการนี้มีหลักสูตรที่ประสงค์จะขอรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร คือ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่)  
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดท าข้อมูลตามประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล้ว (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ) 
 
การด าเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอประเด็นส าคัญในการน าเสนอเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการสอนคณิตศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ )  ต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2564 วันพฤหัสบดีที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือขอรับ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

 1. ให้ความเห็นกรณีการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการสอน
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร 

ความเป็นมา 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559 
ข้อ 8 (7) ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร ให้รายงานผลการด าเนินงาน  
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา 
 
การด าเนินการ 
 งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
              



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2564 วันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีที ่ 20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีที่  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีที ่ 19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีที่  16  กันยายน พ.ศ.2564 

10/2564 วันพฤหัสบดีที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2564 
11/2564 วันพฤหัสบดีที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
12/2564 วันพฤหัสบดีที่  16  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  6/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่  17 มิถุนายน  
พ.ศ.๒564 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


