การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 11/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕8 และวิสามัญครั้งที่ 4/2558
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3016/2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3018/2558
เรื่อง การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีงบประมาณ 2559
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
เรื่องอื่นๆ
เรื่อง กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2558
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/๒๕๕8
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ.2558 และการประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
สรุปเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2558
เมื่ อวั นอั งคารที่ 10 พฤศจิ กายน พ.ศ.2558 ได้ มี มติ อนุ มั ติ แต่ งตั้ งรองอธิ การบดี จ านวน 6 ราย
โดยคาแนะนาของอธิการบดี ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี และน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 4.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3016/2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่ง ตั้งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา
เกณฑ์มา ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุล าคม
พ.ศ.2558 เพื่อ ให้ การด าเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้ าพระยา ด าเนิน ไปด้ว ย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 อธิ การบดี จึ งแต่ งตั้ งผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี จ านวน 6 ราย ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3016/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 4.3 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3018/2558
เรื่อง การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่ง ตั้งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา
เกณฑ์มา ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุล าคม
พ.ศ.2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวม
และเฉพาะบุ ค คลมี ค วามชั ด เจน ฝ่ า ยเลขานุก ารจึ ง ได้ ด าเนิน การจัด ท าค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาที่ 3018/2558 เรื่อง การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 4.4 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ 2559
สรุปเรื่อง
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบข้ า ราชการ (ก.พ.ร.) ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
การประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 และสานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว
พร้อมทั้งแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ด าเนิ น การจั ด ท าค ารั บ รองปฏิ บั ติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีลงนาม
และนาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามแล้ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สรุปเรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ ขอนาเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่ า นการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี และรองฝ่ ายวิ ช าการ ครั้ ง ที่
12/๒๕๕7 เมื่ อวั นที่ 23 ธั น วาคม 2557 และได้ น าเข้ าที่ ประชุ ม ของคณะกรรมการสภาวิ ชาการ
ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้
มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้นาเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ต่อไป
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ น การปรั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของสภาวิ ช าการ
และน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2558 เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2558
สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะ ก่ อ นน ากลั บ มาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การดาเนินการ
คณะวิ ทยาการจั ดการ ได้ ด าเนิ นการปรั บแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะจากมติ ที่ ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สรุปเรื่อง
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ขอน าเสนอหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
เป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่ า นการกลั่ น กรองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
ครั้ งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2558 และคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29
กั น ยายน 2558 และได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 1 ในคราวประชุ ม
ครั้ ง ที่ 10/2558 เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ลาคม พ.ศ.2558 ซึ่ งที่ ประชุ มมี มติ ให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ หลังจากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการเป็น ครั้งที่ 2 ในคราว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุล าคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติให้ แก้ไข
ตามข้ อ เสนอแนะและให้ ค ณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก่ อ นน าเข้ า
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิท ยาการจัด การ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และได้มีการปรั บแก้ ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการทั้ง 2 ครั้งดังกล่ าว
ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่
19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาการจั ด การ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 5.3 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปเรื่อง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กาหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด สาหรับตาแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
2. ก.พ.อ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรื อเป็ นวารสารออนไลน์ ส าหรั บการเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ เพื่อให้ส ถาบันอุดมศึกษาถือปฏิ บัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ 29 สิงหาคม 2556) สาหรับสาระสาคัญของประกาศดังกล่าว
มีดังนี้
“ข้อ 2 การเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใช้ ว ารสารทางวิ ช าการที่ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ”
“ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
(2) มีการระบุสานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่พิ จ ารณาคุ ณ ภาพบทความที่ ค รอบคลุ ม สาขาวิ ช าหรื อ กลุ่ ม สาขาวิ ช าตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขต
ของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บ ทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง”

“ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ 3 แล้ว ให้จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ”
“ข้อ 5 เพื่อ ให้ วารสารทางวิช าการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับ
ตามข้อ 2 จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ 3”
จากสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ลงในวารสารทางวิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม
2559 (3 ปีนับจากวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)
การดาเนินการ
1. ฝ่ ายวิ ชาการ มบส. ได้ ประสานกั บฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ง
ทางวิช าการ และงานกาหนดตาแหน่ง ทางวิช าการ เพื่อ ขอรับ ข้อ มูล วารสารทางวิช าการ ที่ประสงค์
จะน าเสนอต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อพิ จารณา “ยอมรั บวารสารทางวิ ชาการส าหรั บการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ” ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น
2. การน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิ ช าการนั้ น
จะดาเนิ น การเป็ น รอบ ๆ เมื่ อ มีผู้ ข อก าหนดตาแหน่ งทางวิ ช าการได้ เสนอรายละเอี ยดวารสารต่ าง ๆ
ที่เผยแพร่ผ ลงานวิชาการ และวารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด แต่วารสารนั้น ๆ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ครอบคลุ มทั้งวารสารที่ มบส. จัดทาขึ้น
และวารสารของสถาบันอื่น ๆ เป็นผู้จัดทา
3. ในการเสนอสภามหาวิทยาลั ยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอวารสารเพื่อพิจารณา
“ยอมรับวารสารทางวิชาการ” จานวน 2 ฉบับ คือ
3.1 วารสารศิลปกรรมสาร
3.2 Journal of Material Science and Applied Energy
4. สาระสาคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) กาหนดการเผยแพร่/จานวนฉบับแต่ละปี
(ข้อ 2) การระบุสานักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลายของคณะ
บรรณาธิการ พบว่า วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน
4.2 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการดาเนินการภายในของวารสาร
แต่ละฉบับ ซึ่งอาจอนุ มานได้ว่า เมื่อมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นคณะบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (peer review) แล้ว กิจกรรมในเชิงกระบวนการตรวจสอบย่อมเกิดขึ้นด้วย
4.3 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ
(ข้อ 7) การนาเสนอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน
พบว่า วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาในข้อ 4.1 - ข้อ 4.3 ดังแนบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
โปรดพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ” จานวน
2 ฉบับ คือ
1. วารสารศิลปกรรมสาร
2. Journal of Material Science and Applied Energy
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
สรุปเรื่อง
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดั บอุดมศึ กษา พ.ศ. 2548 ข้ อ 7.1 ว่ าด้ วยนิยามของ “อาจารย์ ประจา หมายถึ ง บุ คลากรในสถาบั น
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน”
2. พิจารณาตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามสาระสาคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “กากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลั กสูตรการศึกษาให้ส อดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
3. สาขาวิชาต่าง ๆ จานวน 5 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น
การดาเนินการ
มหาวิ ทยาลั ยน าเสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลั กสู ตรของสาขาวิ ชาต่ าง ๆ
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งสภาวิชาการ
ให้ความเห็น ชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสู ตรของสาขาวิช าต่าง ๆ และให้นาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 5 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 12/2558
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้
ครั้งที่
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
11/2558
12/2558

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

