
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
วิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 1/๒๕64 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 1 เมษายน พ.ศ.๒๕64   
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 ณ ห้องประชุม ชัน้ 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   2 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 3 
ระเบียบวาระที่ 4 

4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
 
4.6 
 
4.7 
 
4.8 
 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
กัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
การส่ือสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ประเภท คงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2) 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

 
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ความเป็นมา 
 1.  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ท่ี 
12/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
การด าเนินการ 
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 
1/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2564 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

 
4.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ความเป็นมา 
 คณะครุศาสตร์ ขอน าเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว 
และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

 
4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน 
การวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  
และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
วิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 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 สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและ
กัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 

ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกล่ันกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กล่ันกรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564  
วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
การส่ือสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไขก่อน น าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการการส่ือสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการส่ือสาร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 

ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกล่ันกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกล่ันกรองการแก้ไข  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  
โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรองเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 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. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ดิจิทัล  
เพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.7 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลกัสูตร 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบั ติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน ”  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า  5 คน” 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 4. 
ว่าด้วยนิยามของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร” และระบุให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ไ ด้ ” กอปรกับ ข้อ 10.  
ว่าด้วยจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท          
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และก าหนดให้ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณวุฒิและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน” 
 3. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 4. คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 
 5) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 
 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมวิสามัญ คร้ังที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

ครุศาสตร์ น.ส.อรพิมล กิตติธีรโสภณ * 
 

ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

น.ส.อรพิมล กิตติธีรโสภณ * 
 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2562 

ครุศาสตร์ น.ส.อรพิมล กิตติธีรโสภณ * ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

น.ส.อรพิมล กิตติธีรโสภณ * 
 

3. หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยการดนตรี 5100303  
ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

ระบุรหัสวิชาคลาดเคล่ือน 5100302  
ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัด
การเกษตรและซัพพลายเชน 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

น.ส.ปณิตา  แจ้ดนาลาว * ย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น 

- 

5. หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นายจตุพร พนัสโณทัย * 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 

ปรับเปล่ียนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

เกิดความผิดพลาด 
ในการกรอกข้อมูลเลขท่ี
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

น.ส.กุสุมาศ ตันไชย * 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ของนายอาวุธ หงษ์ศิริ      

และ น.ส.เพชรน้ าผ้ึง รอดโพธิ์  
 

แก้ไขแผนรับนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  
5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สัดส่วนจ านวนอาจารย์  

1 คน ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าไม่เกิน 8 คน 

 

มีการปรับแผนการรับ
นักศึกษาจ านวนน้อยลงใน
ระยะ 5 ปี จากแผนเดิม 
และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาการแพทย์

แผนไทย พ.ศ. 2560  
ท่ีได้ก าหนดจ านวน 

หน่วยกิตทางปฏิบัติการ  

 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 

ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
โดยการแยกรายวิชาทฤษฏี

และปฏิบัติ 
 

ปรับแก้ไขแผนการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  

ปรับแก้ไขแผนท่ีแสดง 
การกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  

ปรับเพิ่มข้อมูลภาคผนวก ฐ 
ประเภท และเลขท่ี 
ใบประกอบวิชาชีพ 

 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

 
 
หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 เปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

 
4.8 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ประเภท คงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติคร้ังที่ 2) 

ความเป็นมา 
 1. สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
เงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย  
และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและ  
แผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  
 2. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 วันพุธที่ 3 มีนาคม 
2564 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ประเภท คงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2) จ านวนรวม 49,313,164 บาท  
(ส่ีสิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบส่ีบาท) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 
(สาขาวิชาแพทย์แผนไทย) 

7,988,800 - ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ อาคาร 24 ช้ันดาดฟ้า (เป็นของ
หน่วยงานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 
- ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูงส าหรับอาคาร
แปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ  
(เป็นงานหน่วยงานสาขาวิชาการแพทย์ 
แผนไทย) 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

272,000 - เครื่องถ่ายเอกสาร 
- สแกนเนอร์ 

3 ส านักงานอธิการบดี 
(กองอาคารสถานท่ีฯ) 

7,055,400 - ปรับปรุงห้องรับรอง อาคาร 1 ช้ัน 4 
- ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 12 ช้ัน 4 

4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

200,000 - ชุดสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
และการจัดท าส่ือออนไลน์ 

5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

966,300 - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องปรับอากาศ 
- ตู้อบจานสแตนเลส 

6 ส านักกิจการนักศึกษา 300,000 - จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 1  
ช้ัน 2M 

7 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
อาเซียน 

303,900 - จ้างติดต้ังสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และ
สายไฟฟ้า อาคาร 10 ช้ัน 4 

8 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 4,475,000 - ค่าจ้างเหมาท าฉากหลังเคาเตอร์และ 



ป้ายต่างๆ  
- ค่าวัสดุเพื่อใช้อ านวยความสะดวกอาคาร
หอพักนิสิต อาจารย์ และบุคลากร 
- ครุภัณฑ์  

9 ส านักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ 

195,700 - เครื่องถ่ายเอกสารสี 

 รวม 21,757,100  
 
 3. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีขอกันเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ทัน จ านวน 27,250,000 บาท และขอขยายเวลาการใช้เงินรายได้ประเภท คงคลัง – บ.กศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 306,064 บาท 
 
การด าเนินการ 
 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ (11)  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2564 วันพฤหัสบดีท่ี  
1 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2) จ านวน 21,757,100 บาท 
 2. ขออนุมัติแผนใช้จ่ายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
27,250,000 บาท 
 3. ขออนุมัติขยายเวลาการใช้เงินรายได้ ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ านวน 306,064 บาท 
 4. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

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

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

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ.๒564  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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