สำนั ก งำนสภำมหำวิ ท ยำลัย ได้ จั ด โครงกำรสั ม มนำทบทวนงำน
นโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิ ท ยำลั ย และสภำวิ ช ำกำรร่ ว มกั บ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิ ท ยำลั ย (กอม.) ระหว่ ำ งวั น ที่ 24–26
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมกำร์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ พัทยำ
เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนเชิงนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัย ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และเพื่อก ำหนดทิศทำงในกำร
ดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยในปี ต่อไป โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ
กำรสัมมนำดังกล่ำว ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี และผู้แทน
ผู้ บ ริ ห ำร ได้ แ ถลงผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย
กำรบริ หำรจั ดกำรในภำพรวม กำรดำเนิ นงำนด้ำนแผนและงบประมำณ
กำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำร กำรดำเนินงำนด้ำนวิจัย และกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ในประเด็นต่ำงๆ
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัย ได้รับเกียรติจำก ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
มำเป็ นวิ ทยำกรบรรยำยพิ เศษ เรื่ อง “บทบำทของสภำมหำวิท ยำลัย กั บ
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0”

สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมวิสำมัญ ครั้ง ที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
(๑) รับทรำบ ผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจำ
ทั้ง 4 คณะ ดังนี้
1) ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
คณะครุศำสตร์
2) ผศ.ดร.กิตติรัตน์ ฐำนสุวรรณศรี คณะวิทยำศำสตร์ฯ
3) ผศ.พิบูลย์
วิฑูรย์ปัญญำกุล คณะมนุษยศำสตร์ฯ
4) ผศ.สิงห์
สิงห์ขจร
คณะวิทยำกำรจัดกำร
(๒) เห็นชอบ หลักสูตร 20 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประชำสัมพันธ์และกำร
สื่อสำรองค์กำร
3) หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำอำชี ว อนำมั ย และควำม
ปลอดภัย
4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
5) หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเกษตรและเทคโนโลยี
กำรเกษตร
6) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
7) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
8) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (5 ปี)
9) หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรวิศวกรรม
กำรผลิตและโลจิสติกส์
10) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
11) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ
12) หลั ก สู ต รครุ ศ ำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรประเมิ น ผลและวิ จั ย
ทำงกำรศึกษำ
13) หลั ก สู ต รครุ ศ ำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สำร
กำรศึกษำ
14) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
15) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
16) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ
17) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบกรำฟิกและ
อินโฟ
18) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน
19) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
20) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

สภ ำ มหำ วิ ท ย ำ ลั ย ใ นกำ ร ปร ะ ชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕60 เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
24 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ดังนี้

(๑) อนุมัติให้ปริญญำแก่นิสิต–นักศึกษำที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภำคเรียน
ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2558 ครั้งที่ 1–6 รวมจำนวน 1,256 คน
(๒) เห็นชอบ หลักสูตร 27 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
4) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี
5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
6) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
7) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
8) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
9) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
10) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ
11) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ
12) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม
13) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
14) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด
15) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ
16) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ
17) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
18) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
19) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
20) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
21) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยศิลป์
22) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำ
23) หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
24) หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตก
25) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีตะวันตกศึกษำ
26) หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทย
27) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีไทยศึกษำ
(3) รั บ ทรำบ หลั ก สู ต รครุ ศ ำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ ทั่ ว ไป
(หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้นำกลับไปแก้ ไขตำมคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สภำมหำวิ ท ยำลั ย ในกำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ ครั้ ง ที่ 2/๒๕60 เมื่ อ วั น เสำร์ ที่
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
(1) รับทรำบ กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ในปี 2559
(๒) รับทรำบ กำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2559
(3) เห็นชอบ หลักสูตร 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกล
กำรผลิต
2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิตและ
ออกแบบแม่พิมพ์
3) หลัก สูตรบริหำรธุรกิ จ บัณ ฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิ จ ระหว่ำง
ประเทศ (นำนำชำติ)
4) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
5) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
(4) รับทรำบ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำผู้ประกอบกำรอำหำร
(หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้นำกลับไปแก้ ไขตำมคำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ต่ อ สภำมหำวิ ท ยำลั ย ในครำวประชุ ม วิ ส ำมั ญ ครั้ ง ที่ 2/2560
น ำโดย ศ.ดร.พจน์ สะเพี ยรชั ย นำยสมเชำว์ เกษประทุ ม นำยชั ยสิ ทธิ์
ภู ว ภิ ร มย์ ข วั ญ ดร.ดิ เ รก พรสี ม ำ และผศ.พิ ทั ก ษ์ อำจคุ้ ม วงศ์
โดยรำยงำนผล ทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กำรประเมินผล
กำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิ ท ยำลั ย พ.ศ.2558 - 2562 ส่ว นที่ 2 กำรประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ ำพและประสิ ทธิ ผ ลกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณ ส่ว นที่ 3
กำรประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ย ง ส่ วนที่ 4 กำรประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนของ
มหำวิ ท ยำลั ย และกำรปฏิ บั ติ ต ำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข องผู้ บ ริ ห ำร
มหำวิทยำลัย และส่วนที่ 5 กำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำน
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘ โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑ http://uc.bsru.ac.th

