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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕60 วิสามัญครั้งที่ 4/2560
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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
ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 12/๒๕60
เมื่อวัน พฤหั สบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 และการประชุ มวิ สามั ญ สภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 4/2560
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 25 ธั น วาคม พ.ศ.2560 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.1 การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
1. ศาสตราจารย์ ดร.พ จน์ สะเพี ย รชั ย ประธานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากตาแหน่งตามข้อ 9 (1) ของบังคับฯ
ว่าด้วยองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ป ระกอบ จานวน คุณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในข้อ 10 ได้ระบุไว้ว่าให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2560 มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศ.ดร.สายหยุด จาปาทอง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายวรพงษ์ วรรณศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต
กรรมการ
5. ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
กรรมการ
6. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
เลขานุการ
3. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้กาหนดวิธีการ
สรรหาฯ และพิจารณา (ร่าง) แบบเสนอชื่อผู้มีสิท ธิไ ด้รับการสรรหาเป็ นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
3.2 ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาฯ ครั้ง ที่ 2 คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิ จ ารณา
ในประเด็น ดังต่อไปนี้
- (ร่ า ง) ประกาศการสรรหาเป็ น คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
- บันทึกแจ้งการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
- แบบเสนอชื่อ ข้อมูลประวัติ การศึกษา

- แบบแสดงข้อมูลประวัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
3.3 คณะกรรมการสรรหาฯได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อ ง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560
3.4 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3 - 4 คณะกรรมการสรรหาฯได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน
การดาเนินการ
คณะกรรมสรรหาคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ดาเนินการตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยได้ รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จานวน 2 คน ดังต่อไปนี้
1. นายชัยสิทธิ ภูวภิรมย์ขวัญ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. พิ จ ารณาเลื อ กบุ ค คลผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง กรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น
ผลงานของมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.2 การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
ความเป็นมา
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3996/2560
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง กาหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งลงโทษทางวินัย
3. ผู้ อุท ธรณ์ ได้รั บทราบค าสั่ ง ลงโทษไล่ ออกจากราชการ เมื่ อวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560
และได้ ยื่ น หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พ ระยา ตามหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์
ที่ ศธ0564.10.1/ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
4. สภามหาวิท ยาลัยได้เสนอให้ มหาวิท ยาลัย ส่ง เรื่องดัง กล่าวให้ ง านวินั ยและนิติก ารได้เสนอ
ความเห็ น รวมทั้ ง มอบให้ ค ณะกรรมการด้ านกฎหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ต่ อ
สภามหาวิทยาลัย
5. งานวินั ยและนิ ติ ก ารได้ เสนอความเห็ น เกี่ ยวกับ การพิ จารณาอุท ธรณ์ คาสั่ง ลงโทษไล่ อ อก
จากราชการตามที่อธิการบดีได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในกาหนด
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา
6. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่
10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ ร่ วมกั น พิ จ ารณาและมี ม ติ ให้ เสนอความเห็ น เป็ น 2 แนวทาง และเห็ น ควรให้
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าว พร้อมความเห็นของ
งานวิ นั ย และนิ ติ ก ารและความเห็ น ของคณะกรรมการด้ า นกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย เข้ า พิ จ ารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบรับการอุทธรณ์ไว้พิจารณา
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอุทธรณ์
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จานวน 1 ราย คือ อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดนตรีไทย
2. การขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ดั ง กล่ าวในข้ อ ที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนิ นการตามสาระในข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ .ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9 ) พ .ศ.2 5 5 6 และ(ฉบั บ ที่ 1 0 ) พ .ศ. 2 5 5 6
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9)
ระบุ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง และถอดถอน...ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการได้ ด าเนิ น การตามสาระในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อ ง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บที่ 10)
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 1 ราย คือ
อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาดนตรีไทย)
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่ อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
1 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.4 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
ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 วั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิ ต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.5 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
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.6 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
ครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (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
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
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.7 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 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
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
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 5.1 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
สานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ 0509(4)/ว1932 ลงวัน ที่ 15
ธันวาคม 2560 ซึ่งกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 5.2 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเป็นมา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
เพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง ศึกษาระบบและกลไก
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อกาหนดแนวทางในการพั ฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
การดาเนินงาน
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2560 และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
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

