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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
1.1 การขับเคลือ่ นการดาเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์ใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมร่วมกับองคมนตรี 4 ท่าน ประกอบด้วย
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก
และพลเอกดาวพงษ์ รั ต นสุ ว รรณ ร่ ว มด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุด มศึกษา และนายกสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง เพื่ อน้ อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ในวันอัง คารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3
อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
ความเป็นมา
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 3/๒๕61
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 15 มี น าคม พ.ศ.2561 ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
3.1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
มีม ติเห็ น ชอบให้ย กอุ ท ธรณ์ ตามผลการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ข องคณะกรรมการพิ จารณอุ ท ธรณ์ ในการนี้ สานั ก งาน
สภามหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือถึงผู้อุทธรณ์เพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2561 ในการนี้สานั กงานสภามหาวิท ยาลัยได้น าระเบีย บดัง กล่าวเสนอนายกสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อลงนาม
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ความเป็นมา
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่ า ด้ ว ย
การติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบั งคั บ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ว่ าด้ วยองค์ ประกอบ จ านวน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า
วาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจและหน้าที่
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและ
การวิจัย
2. การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ าว ด าเนิ น การเป็ น รอบ
ปีง บประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่ อสภามหาวิท ยาลัย ปีล ะ 1 ครั้ง โดยในปีง บประมาณ พ.ศ.25 60
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
3. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 มีมติรับทราบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้านาเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งถัดไป
การดาเนินการ
การดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่
1/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดทา
เอกสารแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบแนวทางการด าเนิ น งานติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน ของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.2 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความเป็นมา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์การศึกษา
อู่ ท องทวารวดี และมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554) ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยการดาเนินงานในลักษณะ
ศูนย์นอกที่ตั้งดังกล่าว จาเป็นต้องได้รับการตรวจรับรองจาก สกอ. ด้วย ซึ่งจากการตรวจประเมินของ สกอ. ปรากฏผลว่า
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี “ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ” ความละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ราชการของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0591(2)/ว 1370 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และสาระสาคัญ ในหนังสือ
ดังกล่าว ระบุให้มหาวิท ยาลัยดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่ อนไขการปฏิบั ติที่ สกอ. แจ้งไว้ แล้วให้รายงานให้ สกอ.
ทราบด้วย นั้น
การดาเนินการ
ผลการตรวจประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดีได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ยุติ การรับนั กศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 สาหรับในปี การศึกษา 2560 ที่ มหาวิทยาลัย
ได้ รั บนั กศึ กษาไว้ ก่ อนรั บทราบผลการตรวจประเมิ นการจั ดการศึ กษานอกสถานที่ ตั้ ง รวมทั้ งนั กศึ กษาที่ รั บไว้ ก่ อน
ปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 น านักศึกษาดั งกล่าว เข้ าเรียนในระบบของมหาวิ ทยาลั ย ณ ที่ตั้ งในทุกรายวิชา และให้
ผู้สอนดาเนินการควบคุม กากับ ดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับคณะ และสถาบัน
1.3 มี การจั ดรถบริ การรั บ – ส่ ง เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แก่ นั กศึ กษาและคณาจารย์
ในการเดินทางเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1.4 ปรับปรุง/พัฒนา/สร้างบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ณ ที่ตั้ง
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนรู้เพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
2. จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผู้บริหารเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบ แนวทางการดาเนิน การและน าเสนอรายงานข้ อมู ลให้ แก่ สานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา และอาจารย์ จานวน
3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์สหภัส
อินทรี ย์ ในสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ (2) อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวั สดิ์ ในสาขาวิ ชาภู มิ ศาสตร์ และ (3) อาจารย์
ดร.สุภาพร ศรีหามี ในสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2. การขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ดัง กล่าวในข้อ ที่ 1 คณะกรรมการพิ จารณา
ตาแหน่ง ทางวิชาการดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และดาเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6)
พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามสาระ
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอน
...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การดาเนินการ
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ดาเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550, (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลั ง จากการ
ดาเนิ น การแล้ว ได้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ ง ทางวิช าการ เพื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิ ท ยาลั ยน าผลการด าเนิ นการดั งกล่ าวข้ างต้ น เข้ าสู่ การพิ จารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จานวน 4 ราย ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
รัตนพลแสนย์
(สาขาวิชาจิตวิทยา)
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560
2) อาจารย์สหภัส อินทรีย์
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาประวัติศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
3) อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์

เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภูมิศาสตร์)
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561

4) อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี

เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิท ยาลัย เสนอขออนุ มั ติแ ต่ง ตั้ง อาจารย์เพื่ อ ดารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน
1 ราย และดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลัก สูตรที่เปิด
สอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ
“จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิ จ ารณาตามอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ตามสาระส าคั ญ ของ พ.ร.บ. มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
การประกันคุณ ภาพการศึกษา การเปิ ดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด”
3. คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบั ณฑิ ต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับ ปี
พ.ศ.2556
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยนาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในหลักสูตรดัง กล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวัน พฤหั สบดีที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ชอบต่อไป
สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ลาดับ
1.

หลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(ฉบับปี พ.ศ.2556)
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548)

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จากเดิม
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่อู้

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เหตุผล
ลาออกจากราชการ

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร

เปลี่ยนเป็น
นายอาวุธ หงษ์ศิริ*

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ ผ่านการวิพากษ์ห ลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันอั งคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งที่ ประชุมดั งกล่ าวได้ พิ จารณาแล้วมี มติ เห็ นชอบ และให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่
28 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕61 ที่ ประชุมมี มติ เห็ นชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอี ยดตามข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลัก สูต รกลั่น กรองการแก้ไ ข ก่อ นนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา
แล้วมีมติรับทราบ และให้นากลับไปแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ นการปรับปรุงหลั กสู ตรการแพทย์ แผนไทยมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ ว จึงขอน าเสนอต่อ สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ง ที่ 4/2561 วัน พฤหั สบดีที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็ นชอบหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนาเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ในการครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนากลับเข้ามาเสนอ
ที่ประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยนาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) และที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้
ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการและน าเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ กลั่ นกรอง ก่ อนน ามาเสนอ
สภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งที่ 2) ที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบ และให้ แก้ ไขรายละเอี ย ดตามข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ วน าเสนอคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบหลั กสู ต ร
กลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ นการพั ฒนาหลั กสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง ที่ 3/2561 วัน พุธที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ.๒๕61
และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช า
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
4.7 การเขียนบทความของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อนามาเผยแพร่ในจดหมายข่าว
ความเป็นมา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทาจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่การดาเนินงาน แนวนโยบาย
มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา โดยดาเนินการจัดทา
จดหมายข่าวรายเดือนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อนาเผยแพร่สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และภายนอกได้รับทราบ เพื่อให้การจัดทาจดหมายข่าวดังกล่าวมีความน่าสนใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สานักงานสภามหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยเขียนบทความเพื่อนาเสนอ
ทัศนะ แนวคิด และแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนาเผยแพร่ลงในจดหมายข่าว
สานักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
5.1 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”
พุทธศักราช 2561
ความเป็นมา
มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยคณะกรรมการรางวัลไทย ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่ประสบผลสาเร็จ
ในการบริ ห ารงาน สามารถน าพ าองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นและประสบผลส าเร็ จ ได้ อ ย่ า งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
สร้ า งผลประโยชน์ สู ง สุ ด ได้ ต ามนโยบายพร้ อ มทั้ ง มี ก ารตอบแทนคุ ณ แผ่ น ดิ น ในรู ป แบบต่ า งๆ โดยปี นี้
คณะกรรมการรางวัลไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาได้รับ การประกาศเกี ยรติคุณ “นั กบริหารดีเด่ นแห่ง ปี ” พุ ทธศั กราช 2561
จึงนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 5/2561
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 5/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

