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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
1.1 การขับเคลือ่นการด าเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์ใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมร่วมกับองคมนตรี 4 ท่าน ประกอบด้วย 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย  พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก 
และพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แห่ง เพื่อน้อมน าพระราโชบาย 
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ในวันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาด้วย 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี  3/๒๕61  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม  พ.ศ.2561  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
3.1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561  
มีมติเห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์ ในการนี้ส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือถึงผู้อุทธรณ์เพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
3.2 ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561  
มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2561 ในการนี้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้น าระเบียบดังกล่าวเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม  
ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
4.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยได้แ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 4 ว่าด้วย  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าท่ี 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและ  
การวิจัย 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด าเนินการเป็นรอบ
ปีงบประมาณ และรายงานผลการติดตามฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2560 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 3. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2561 มีมติรับทราบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าน าเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งถัดไป 
 
การด าเนินการ  
 การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามค าส่ังสภามหาวิทยาลัยท่ี 
1/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2561 ได้จัดประชุมเพื่อด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานและได้จัดท า
เอกสารแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
4.2 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ความเป็นมา 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 ได้อนุมัติให้จัดต้ังศูนย์การศึกษา                 
อู่ทองทวารวดี และมีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยการด าเนินงานในลักษณะ
ศูนย์นอกท่ีต้ังดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับการตรวจรับรองจาก สกอ. ด้วย ซึ่งจากการตรวจประเมินของ สกอ. ปรากฏผลว่า 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี “ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน” ความละเอียดตามหนังสือราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0591(2)/ว 1370 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 และสาระส าคัญในหนังสือ
ดังกล่าว ระบุให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติท่ี สกอ. แจ้งไว้ แล้วให้รายงานให้ สกอ.  
ทราบด้วย นั้น 
 
การด าเนินการ  
 ผลการตรวจประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยศูนยก์ารศึกษา
อู่ทองทวารวดีได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ยุติการรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ส าหรับในปีการศึกษา 2560 ท่ีมหาวิทยาลัย
ได้รับนักศึกษาไว้ก่อนรับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง รวมท้ังนักศึกษาท่ีรับไว้ก่อน 
ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 น านักศึกษาดังกล่าว เข้าเรียนในระบบของมหาวิทยาลัย ณ ท่ีต้ังในทุกรายวิชา และให้
ผู้สอนด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในระดับคณะ และสถาบัน 
1.3 มีการจัดรถบริการรับ – ส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ 

ในการเดินทางเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
1.4 ปรับปรุง/พัฒนา/สร้างบรรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ณ ท่ีต้ัง 

ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนรู้เพื่อค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 
2. จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผู้บริหารเพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียน

การสอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ แนวทางการด าเนินการและน าเสนอรายงานข้อมูลให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา   
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.3 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา และอาจารย์ จ านวน  
3 ราย ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ (1) อาจารย์สหภัส 
อินทรีย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (2) อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสด์ิ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ (3) อาจารย์  
ดร.สุภาพร ศรีหามี ในสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระ  
ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอน
...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการ
ด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เสนอขอก าหนดต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 รัตนพลแสนย์ (สาขาวิชาจิตวิทยา) 

ต้ังแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 
 2)  อาจารย์สหภัส อินทรีย์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
 

 3)  อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสด์ิ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาภูมิศาสตร์) 
ต้ังแต่วันท่ี 24 มกราคม 2561 
 



 4)  อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา) 

                ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน  
1 ราย และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.4 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิด
สอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ 
“จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี 
พ.ศ.2556  
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561    เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน  
พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
สรุปได้ดังนี้ 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
  1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

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

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นางสาวอรุณรัตน์ แซ่อู้ 
 

ลาออกจากราชการ 
 

นายอาวุธ หงษ์ศิริ* 
 

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕61 
เมื่อวันอังคารท่ี 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย         
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา
แล้วมีมติรับทราบ และให้น ากลับไปแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน  
พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร
ระดับคณะ และน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในการครั้งท่ี 10/๒๕60 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน  
พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) ซึ่งท่ีประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน ากลับเข้ามาเสนอ 
ท่ีประชุมคณบดีฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยน าเข้าท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ครั้งท่ี 12/๒๕60 เมื่อวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) และท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนน าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1) ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กล่ันกรอง ก่อนน ามาเสนอ 
สภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันพุธท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
กล่ันกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี 
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕61  
และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
            
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 
4.7 การเขียนบทความของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อน ามาเผยแพร่ในจดหมายข่าว 
 
ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่การด าเนินงาน แนวนโยบาย  
มติท่ีประชุมของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวความเคล่ือนไหวในแวดวงการศึกษา โดยด าเนินการจัดท า
จดหมายข่าวรายเดือนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อน าเผยแพร่สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และภายนอกได้รับทราบ เพื่อให้การจัดท าจดหมายข่าวดังกล่าวมีความน่าสนใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียนบทความเพื่อน าเสนอ
ทัศนะ แนวคิด และแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อน าเผยแพร่ลงในจดหมายข่าว
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 

 
5.1 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเชิญเข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” 

พุทธศักราช 2561 
 
ความเป็นมา 
 มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยคณะกรรมการรางวัลไทย ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการบริหารงาน สามารถน าพ าองค์กรขับ เค ล่ือนและประสบผลส าเร็ จได้อย่ างเป็น ท่ีประ จักษ์  
สร้างผลประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบายพร้อมท้ังมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยปีนี้
คณะกรรมการรางวัลไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561  
จึงน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


