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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้บัญญัติเรื่องคุณสมบัติของอธิการบดี  
รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการไว้ในมาตรา ๓๙ มาตรา ๓๒ และ มาตรา ๔๑ ตามล าดับ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติ 
ในมาตราใดมีข้อห้ามบุคคลภายนอกให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ด้วยเหตุนี้บุคคลภายนอกอาจได้รับการสรรหาและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการได้  
 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ.2563 มีความเห็นว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ สามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างอธิการบดีที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้ และนายกสภาสถาบัน โดยมติสภาสถาบัน มีอ านาจ
ลงนามในสัญญาจ้างอธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกในฐานะคู่สัญญาฝ่ายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการได้ 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2564 วันอังคารที่ 
21 กันยายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามช้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ....  และ (ร่าง) สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2558 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 
3/2563  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... และ (ร่าง) สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ร่าง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

พ.ศ. .... 

    

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ../๒๕๖๔ เมื่อวันที่   เดือน      พ.ศ.     

จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ....” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ

แย้งกับข้อบังคบันี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  “บุคคลภายนอก”  หมายความว่า  ผู้ที่มิ ใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งบริหารนั้น และ 

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบก าหนดเกษียณอายุ

ราชการและยังมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ 

  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านักหรือส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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  ข้อ ๕ ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเป็น

ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๖ เมื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

ให้มหาวิทยาลัยจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลนั้นตามแบบสัญญาแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

  การท าสัญญาจ้างอธิการบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในฐานะคู่สัญญาใน 

สัญญาจ้าง 

  การท าสัญญาจ้างผู้บริหารนอกจากวรรคสอง ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในฐานะคู่สัญญาใน  

สัญญาจ้าง 

  ข้อ ๗ สัญญาการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้มีอายุสัญญาเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๘ เงินเดือนผู้บริหารจากบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๙ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารจากบุคคลภายนอก ดังนี้ 

  (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการประเมินของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยอนุโลม 

  (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วน

ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเทียบเท่าคณะ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ข้อ ๑๐ ภาระงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้บริหารจากบุคคลภายนอกจากข้อบังคับนี้ให้

เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

  ข้อ ๑๑ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย 

ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์. ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ร่าง 

สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

      เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

      วันที่ .......................................................................  
 

 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ................................................. 

ต าแหน่ง .................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง 

 กับ ........................................ เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่ ................ ......................... อายุ .......... ปี 

ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ............. ต าบล .............................. อ าเภอ ............................... จังหวัด ..... .................. 

โทรศัพท์......................... E-mail ..................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้บริหาร” 

 ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งให้ผู้บริหารปฏิบัติ

หน้าที่ต าแหน่ง ............................. นับตั้งแต่วันที่ .. . เดือน ................ พ.ศ. ..... ถึงวันที่ .... เดือน ............ พ.ศ. .... 

ซึ่งเป็นวันครบก าหนดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏและกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ สภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้ผู้บริหารต าแหน่งอธิการบดี หรือ

มหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้ผู้บริหารในต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก

หรือส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจาก

หน้าที่ตามวรรคแรกเพ่ิมข้ึนอีกได้ 

 ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีที่สุดตามความรู้

ความสามารถของตน โดยจะประพฤติหรือปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ 

ของมหาวิทยาลัยและทางราชการทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไป 

โดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้บริหารเป็นรายเดือนในวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน 

ตามก าหนดระยะเวลาในข้อ ๑. ในอัตราเดือนละ ............................. (........................................)  

ข้อ ๔ หากผู้บริหารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ตามสัญญาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้บริหารยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย 
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ทุกประการภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน

ใดทีผู่้บริหารมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย1  

ข้อ ๕ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ หากผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแล้วก่อให้เกิด

สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าว

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ คู่สัญญา

อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์

อักษรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ ๗ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้บริหารจะต้องส่งมอบงานรวมทั้งทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือการควบคุมดูแลของตนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

    

       ลงชื่อ.............................................................. 

       (......................................................................) 

             นายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

       ลงชื่อ.............................................................. 

       (......................................................................) 

         ผู้บริหาร 

       ลงชื่อ.............................................................. 

       (......................................................................) 

         พยาน 

       ลงชื่อ.............................................................. 

       (......................................................................) 

         พยาน
                                                           
1
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ต้าแหน่งผู้บริหารควรต้องจัดท้าสัญญาค้้าประกัน เพื่อเป็นการประกันความ

รับผิดในกรณีที่ความเสียหายอันเกิดจากการกระท้าความผิดของผู้บริหาร 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 
4.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน  
เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ 
ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ  
ครั้งที ่2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
3/2564 วันอาทิตย์ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

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

 1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 
4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและ
ธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว  ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564  
วันอาทิตยท์ี ่26 กันยายน พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

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

 1. เห็นชอบหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดและธุรกิ จบันเทิ ง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 
4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติง และสื่อสตรีมมิง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อย
แล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม  ครั้งที่  9/2564 วันพฤหัสบดีที่  
2 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติง
และสื่อสตรีมมิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 
4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  
และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

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

 1. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 

 
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 ครั้งที่ 10/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 
๒564 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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