การประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 1/๒๕61
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61
เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

กาหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
..........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
5.1
ระเบียบวาระที่ 6
6.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วงบุนนาค)
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.1 การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
1. คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ค รบวาระการด ารงต าแหน่ ง ในวั น ที่ 5
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 30/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัย สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
2. ข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 10 วรรคท้ายระบุว่า “ในกรณีที่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
ตามข้ อ 5 (2) พ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ แต่ ยัง มิ ได้ ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว
3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1 อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2 ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ผศ.สนิท ชุนดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 ดร.บุญลือ ทองอยู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
กรรมการ
7 ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
กรรมการ
8 ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร
กรรมการ
9 ผศ.พิษณุ บางเขียว
เลขานุการ
10 นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน
เจ้าหน้าที่
11 นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ
เจ้าหน้าที่
4. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้
- กาหนดวิธีการสรรหาฯ
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- พิจารณาบันทึกแจ้งการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- พิจารณาแบบเสนอชื่อ ข้อมูล ประวัติการศึกษา
- พิจารณาแบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.2 ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาฯ ครั้ ง ที่ 2 วั น พุ ธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
จานวนไม่เกิน 3 คน
การดาเนินการ
คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิน การตามข้อ 6
ของข้อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาว่า ด้ วยคณะกรรมการส่ง เสริ ม กิจ การมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ.2560 โดยได้รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งประธานกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน
ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์
2. รศ.ดร. สมบัติ คชสิทธิ์
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. พิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน
1 คน เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.2 ร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ความเป็นมา
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยารั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม
2560 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดี
ที่ 16 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 มี ม ติ เห็ น ชอบผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในปี การศึ กษา 2559
ระดับสถาบัน และให้นาข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และได้ น าเสนอรายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ต่อ สภามหาวิท ยาลั ย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติ
เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3(135)/2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามคาแนะนาของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี และตามพระราโชบาย และส านั ก งาน ทปอ.มรภ. ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การ
ยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดทา
โครงการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟัง
ข้อแนะนาให้การดาเนินการจัดทาร่างดังกล่าวเรียบร้อยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธรรมราช จากนั้ น ส านั ก งาน ทปอ.มรภ. ได้ ป ระชุ ม สั ง เคราะห์
ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะทางานองคมนตรีจนเสร็จสิ้น ได้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
4. สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย (Retreat)
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันที่
24 – 25 ธั น วาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรี ส อร์ ท จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านบริหารจัดการ
และด้านงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
ต่อไป

5. มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ระหว่างวันที่ 25 – 26
ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยน าข้ อ เสนอแนะจากการทบทวนงานนโยบายและความเห็น ของสภามหาวิทยาลั ย
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี
การดาเนินการ
กองนโยบายและแผนได้ น าร่ างยุ ท ธศาสตร์ ใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ใหม่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั กสู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ช า
การแพทย์ แ ผนไทย (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
ผ่ า นคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว
มีมติให้นากลับไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนากลับเข้ามานาเสนออีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอต่อ ที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ที่ประชุมดัง กล่าวได้
พิจารณาแล้วมีม ติเห็น ชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะอี กเล็กน้อ ย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิ จารณา
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2561 วั นพฤหั สบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ นชอบ และให้ แก้ ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้ว นาเสนอคณะอนุก รรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข
ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์ แผนไทย
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิ ต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย ตามหนั งสือหนังสือ ที่ ศธ 0506(1)/10024 ลงวัน ที่ 8 กั นยายน 2560 เรื่อง ขอส่ง คื น
หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
“คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์
ที่ 17 กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
4 ปี) เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลัก สูตรห้าปี) ที่ต้องการให้ บัณ ฑิ ตที่ส าเร็จการศึก ษาสามารถประกอบ
วิชาชีพ ครูไ ด้ หากสถาบันอุ ดมศึกษาไม่ ประสงค์จะผลิต บัณ ฑิตเพื่ อประกอบวิชาชีพ ครู แต่ประสงค์ จะผลิ ต
บัณฑิตเพื่อการทางานวิชาการในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร”
ทั้งนี้ สกอ. ขอให้ ม หาวิ ทยาลัย พิ จารณาและทบทวนปรั บปรุง แก้ไ ขตามข้อ สัง เกตและ
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ.
การดาเนินการ
สาขาวิชาจิตวิทยา ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ สกอ.
ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้
1. การปรั บ เปลี่ย นชื่ อ หลั ก สู ต ร จากเดิ ม หลัก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าจิ ตวิ ท ยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยนารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป
แล้วนาวิชาแกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพิ่มเติมแทน
ทั้งนี้ ในส่วนของรายวิชาอื่ นๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลั กสู ตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมที่ เคย
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัย ได้ ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560
2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย ตามหนั งสือหนังสือ ที่ ศธ 0506(1)/10024 ลงวัน ที่ 8 กั นยายน 2560 เรื่อง ขอส่ง คื น
หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
“คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์
ที่ 17 กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
4 ปี) เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลัก สูตรห้าปี) ที่ต้องการให้ บัณ ฑิ ตที่ส าเร็จการศึ ก ษาสามารถประกอบ
วิชาชีพ ครูไ ด้ หากสถาบันอุ ดมศึกษาไม่ ประสงค์จะผลิต บัณ ฑิตเพื่ อประกอบวิชาชีพ ครู แต่ประสงค์ จะผลิ ต
บัณฑิตเพื่อการทางานวิชาการในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร”
ทั้งนี้ สกอ. ขอให้ ม หาวิ ทยาลัย พิ จารณาและทบทวนปรั บปรุง แก้ไ ขตามข้อ สัง เกตและ
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ.
การดาเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของ สกอ. ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนชื่ อหลักสู ตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยนารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป
แล้วนาวิชาแกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพิ่มเติมแทน
ทั้งนี้ ในส่วนของรายวิชาอื่ นๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลั กสู ตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมที่ เคย
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็ นชอบหลั กสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
1. สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพัน ธ์
พ.ศ. 2560
2. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ต่อมา สกอ. ได้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย ตามหนั งสือหนังสือ ที่ ศธ 0506(1)/10024 ลงวัน ที่ 8 กั นยายน 2560 เรื่อง ขอส่ง คื น
หลักสูตรฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
“คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์
ที่ 17 กรกฎาคม 2560 พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
4 ปี) เนื่องจากไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลัก สูตรห้าปี) ที่ต้องการให้ บัณ ฑิ ตที่ส าเร็จการศึก ษาสามารถประก อบ
วิชาชีพ ครูไ ด้ หากสถาบันอุ ดมศึกษาไม่ ประสงค์จะผลิต บัณ ฑิตเพื่ อประกอบวิชาชีพ ครู แต่ประสงค์ จะผลิ ต
บัณฑิตเพื่อการทางานวิชาการในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร”
ทั้งนี้ สกอ. ขอให้ ม หาวิ ทยาลัย พิ จารณาและทบทวนปรั บปรุง แก้ไ ขตามข้อ สัง เกตและ
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่ง สกอ.
การดาเนินการ
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของ สกอ. ตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรอย่างครบถ้วน มีประเด็นสรุปการพัฒนา ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. การปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยนารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูออกไป
แล้วนาวิชาแกนบังคับและวิชาแกนเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาเพิ่มเติมแทน
ทั้งนี้ ในส่วนของรายวิชาอื่ นๆ ในหมวดวิชาเฉพาะของหลั กสู ตรนี้ ยังเป็นรายวิชาเดิมที่ เคย
ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้วทุกรายวิชา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 5.1 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วงบุนนาค)
สรุปเรื่อง
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เสด็ จ พระด าเนิ น ทรงเปิ ด อาคาร 150 ปี มหาบุ รุ ษ รั ต โนดม (ช่ ว ง บุ น นาค)
และอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 5 หลัง ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้
กรุ ง ธนบุ รี ศึ ก ษาและการแสดงดนตรี เพลงพระราชนิ พ นธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ โรจน์ ผลพั นธิ น
นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเฝ้ารับเสด็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 2/2561
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้
ครั้งที่
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561

วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่
วันพฤหัสบดีที่

วัน เดือน ปี
18 มกราคม พ.ศ.2561
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
15 มีนาคม พ.ศ.2561
19 เมษายน พ.ศ.2561
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
21 มิถุนายน พ.ศ.2561
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
16 สิงหาคม พ.ศ.2561
20 กันยายน พ.ศ.2561
18 ตุลาคม พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2561

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

