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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕61
เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย
การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือก
เป็นกรรมการ ก.พ.อ.
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
ความเป็นมา
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 4/๒๕61
เมื่ อวั น พฤหั สบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 ฝ่ ายเลขานุ การได้ จั ดท ารายงานการประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
4.1 ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)
ความเป็นมา
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้า พระยาได้ มี ม ติ เห็ น ชอบร่ างแผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยกองนโยบายและแผนได้ จั ด ท า
ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
และนาเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการดาเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้ปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
3. คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม
พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)
การดาเนินการ
กองนโยบายและแผนได้นาร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ น ชอบร่า งแผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
4.2 แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบข้อมูลรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
ที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และผ่านการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมาย อาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองค าสุ ก ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี หาแนวทาง
การดาเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ
แนวทางการดาเนินงานในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การดาเนินการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. หารือคณะผู้บ ริห ารและคณาจารย์ป ระจาหลั กสูต ร ของหลัก สูตรเทคนิ คการแพทย์ข องคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดาเนินงาน
2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบการนาระบบ
การรับ รองหลั กสูต รและปริญ ญาของสภาเทคนิค การแพทย์ ไ ปใช้ในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร
3. นาผลการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แจ้งสภาเทคนิคการแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบ
4. ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานตลอดจนผลั ก ดั น ให้ ห ลั ก สู ต รผ่ า นการรั บ รองตามหลั ก เกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติของสภาเทคนิคการแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.) เพื่อการเผยแพร่
คุณภาพของหลักสูตรสู่ประชาชน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็ นชอบแนวทางการด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ของสาขาวิช าเทคนิ ค การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
4.3 การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ได้ข อให้ม หาวิท ยาราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยา
ปรับปรุง โครงสร้างโรงเรียนสาธิตให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง ที่ 2/2561
เมื ่อ วัน ที ่ 14 กุม ภาพัน ธ์ 2561 และให้ร ายงานแผนการด าเนิน งานปรับ ปรุง โครงสร้า งมายัง ส านัก งาน
คณะกรรมการอุด มศึก ษา ภายใน 90 วัน ความละเอีย ดตามหนั ง สือ สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
ที่ ศธ 0503 (3) /3408 เรื่อ ง แจ้ง ผลทบทวนมติก ารจัด ตั้ง โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 นั้น
การดาเนินการ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยาได้ด าเนิ น การจัด ท าค าชี ้แ จงตามหนัง สือ ดัง กล่า ว
และได้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้ง ที่ 5/2561
ในวัน พฤหัส บดีที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที ่ป ระชุม มีม ติเห็น ชอบ และให้น าเรื ่อ งดัง กล่า วเข้า ที ่ป ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๑ วัน พฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อ ขอความเห็นชอบ
ก่อ นนาส่ง สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารการยืน ยัน การจัดตั้ง โรงเรีย น
สาธิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยาเป็น ส่ว นงานภายในที ่ม ีฐ านะเทีย บเท่า คณะ และเอกสาร
ประกอบการชี้แจงอื่นๆ ตามรายการที่แนบมา
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. เอกสารการยืนยันการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงาน
ภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
2. ข้อมู ลประกอบการจัดตั้ งโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาเป็น ส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย
3. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
4. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2548
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2549
6. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่อ ง การจั ด ตั้ ง ส่ วนงานภายในที่ มี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
7. ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้ งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
9. (ร่าง) หนังสือชี้แจงกรณียืนยันการจัดตั้งโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
10. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0503 (3) / 3408 เรื่อง แจ้งผลทบทวนมติ
การจัดตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ลงวั นที่
4 เมษายน 2561
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบ (ร่าง) หนังสือชี้แจงกรณี ยืนยันการจัดตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย
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4.4 การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
ความเป็นมา
1. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวัน ที่ 28 มีนาคม 2561 พิจารณาแล้วเห็ นว่าพระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 กาหนดให้กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผู้แทนสถาบันละหนึ่งคน และให้ผู้แทนซึ่งได้รับคัดเลือกประชุม
กัน เอง และคัดเลือ กให้ เหลือ สองคน และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไข
การได้มาซึ่ง บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 22 กาหนด
ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเลื อ กผู้ แ ทนข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สถาบั น ละหนึ่ ง คน ตามหลั ก เกณฑ์
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันละหนึ่งคนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. แทนกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
การดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาวางหลักเกณฑ์ให้ สอดคล้อ ง
กั บ พระราชบั ญ ญั ติ และประกาศ ก.พ.อ. โดยให้ ค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ แ ทนข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบัน อุดมศึกษา โดยขอให้ส่ งรายชื่อผู้แ ทนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พร้อมทั้ ง ส่ง หลั กเกณฑ์
การคัด เลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึ กษามายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักส่ง เสริมและพัฒ นา
สมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. เสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.
3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย
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4.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเป็นมา
1. อาจารย์ จ านวน 1 ราย คื อ อาจารย์ จ รั ญ ประจั น บาล ได้ จั ด ส่ ง ผลงานทางวิ ช าการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
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 55 6 และ (ฉบั บ ที่ 10 ) พ.ศ. 25 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 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 (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2556 ภายหลังจากการดาเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและนาเสนอสภาวิชาการรับทราบ
2. มหาวิทยาลัยนาผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหั สบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิ จารณาแต่ง ตั้ง จานวน
1 ราย คือ
อาจารย์จรัญ
ประจันบาล เสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาจุลชีววิทยา)
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์เพื่ อดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
1 ราย ดังกล่าวข้างต้น
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย
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4.6 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
ความเป็นมา
สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เสนอขออนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา
แก่นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 - 4 จานวน 4 รอบ รวมจานวน 886 คน
การดาเนินการ
สภาวิชาการขอนาผลการพิจารณาดังกล่าวนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ง ที่
5/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 18(4) อนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จานวน 886 คน
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 - 4 รวมจานวน 886 คน
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลั งงานและการจั ด การ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ได้ ผ่ า น
คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ
(คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
(ครั้งที่ 1) ซึ่งที่ ประชุ มดังกล่ าว ได้ พิจารณาแล้วมีมติให้ ปรับแก้ไขตามข้ อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอ
ที่ประชุมคณบดีฯ อี กครั้งหนึ่ง โดยนาเข้าที่ ประชุม คณบดี ฯ ครั้ง ที่ 12/๒๕60 เมื่ อวัน ที่ 28 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2560 (ครั้ งที่ 2) และที่ ประชุ มมี มติ ให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มเล็ กน้ อย ก่ อนน าเสนอสภาวิ ชาการเพื่ อพิ จารณา
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 1/2561 วั นพฤหั สบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้ งที่ 1) ที่ ประชุ ม มี มติ รั บ ทราบ
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง
ก่อนน ามาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพุ ธที่ 28 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
(ครั้ ง ที่ 2) ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และให้ แ ก้ ไ ขรายละเอี ย ดตามข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรอง การแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ที่ประชุมมีมติรับทราบ
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าภาษาและวัฒ นธรรมเอเชีย ตะวัน ออก (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลัก สู ต รดั ง กล่ า ว
ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ และนาเข้าที่ประชุมคณบดีและ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่
23 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ มตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่ อนน าเสนอสภาวิ ชาการ เพื่ อพิ จารณาในคราวประชุ มครั้ งที่
3/2561 วันพุ ธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ที่ ประชุ มมีมติ รับทราบ และให้ ป รับแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข
ก่อนนากลับมานาเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 (ครั้ ง ที่ 2) ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และให้ ปรั บ แก้ ไ ขรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นน าเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เสนอขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
4.9 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ความเป็นมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิตสาขาวิช า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัด การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดัง กล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลั ก สู ต ร ผ่ านคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รระดั บ คณะ และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี
ฝ่ายวิ ชาการ (คณะกรรมการวิ ชาการระดั บมหาวิ ทยาลั ย) ในการประชุ มครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่ อวั นอั งคารที่ 27
มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ ประชุมดังกล่าว ได้ พิ จารณาแล้วมีมติ เห็ นชอบ และให้ ปรั บแก้ไขตามข้ อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ มตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่ อนน าเสนอสภาวิ ชาการเพื่ อพิ จารณา ในคราวประชุ มครั้ งที่
4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติ เห็ นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไ ข ก่อนนาเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ นการพั ฒ นาหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิ ชาระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้ง ที่ 4/2561
วัน พฤหั สบดี ที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 และน าเสนอคณะอนุ กรรมการฯ กลั่ น กรอง เป็ น ที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็ นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
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 6/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ ถุนายน พ.ศ.๒๕61
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

