การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๕9
เรื่องสืบเนื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
กาหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
ความเป็นมา
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/๒๕59
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
ความเป็นมา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2559
เมื่อวัน พฤหั ส บดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ.2559 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
4.1 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีห นังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0509(5).5/
ว 915 เรื่อง ขอส่งสาเนาคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
2. เนื่องจากข้อ 3 ของคาสั่งดังกล่าว กาหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบั นอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ตามเอกสารแนบ)
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาจึงแจ้ งมาเพื่อ ให้ ส ภาสถาบัน อุดมศึก ษาปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ดาเนิน การน าคาสั่ งหั ว หน้า รั กษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 39/2559
เรื่ อ ง การจั ด ระเบี ย บและแก้ ไ ขปั ญ หาธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
4.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ความเป็นมา
1. โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอู่ ท องทวารวดี (สระยายโสม) ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ
จากงบบารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหั สบดีที่ 20 มีนาคม 2557
โดยโครงการดัง กล่ าวมีร ะยะเวลาตลอดโครงการ 3 ปี ตั้ง แต่ วัน ที่ 20 มีน าคม 2557 ถึ ง วัน ที่ 20
กันยายน 2560 และให้รายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบการดาเนินงานทุก 6 เดือน
2. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 2 และขออนุมัติปรับแผนการดาเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจานวน
120 ล้านบาท ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และอนุมัติการปรับแผนการดาเนินงาน
ใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจานวน 120 ล้านบาท
การดาเนินการ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้ดาเนินการจัดทารายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้ งที่ 3 เพื่อนาเสนอต่ อสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
4.3 รายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2559
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ
วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ดาเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
เข้ า เรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ ง ขณะนี้
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจานวนนิสิต/นักศึกษา ในแต่ละระดับ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
รวมจานวน
5,324 คน จาแนกเป็น
ภาคปกติ
จานวน
4,686 คน
ภาคพิเศษ
จานวน
638 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมจานวน
165 คน เป็นภาคพิเศษทั้งหมด
การดาเนินการ
เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลการรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ในมุมมองต่างๆ ดังนี้
1. จานวนนิสิต/นักศึกษา โดยรวมและจาแนกตามคณะ/ตามแผนรับ
2. แผนภูมิแสดงจานวนผู้มารายงานตัว จาแนกตามประเภทการรับสมัคร
3. รายงานสถิตินิ สิต/นักศึกษา จาแนกตามเพศ/วุฒิการศึกษาเดิม/ผลการเรียนเฉลี่ ย
สะสม/ตามภูมิลาเนาเดิม
4. รายงานจานวนนักศึกษาต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (MOU)
5. รายงานผลการรับสมัครนิสิต เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
4.4 กาหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ความเป็นมา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2559
วัน พฤหั ส บดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้มี ม ติอ นุ มัติ ป ริญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต กิ ตติ ม ศัก ดิ์ แก่ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สมเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ์ (สมศั ก ดิ์ อุ ป สโม) ได้ รั บ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3. นายคมสั นฐ หั วเมืองลาด ได้รับ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ด่ พ ระพรหมบั ณ ฑิ ต ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 16 กั น ยายน 2559 ณ วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร
และกาหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์
2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และนายคมสันฐ หั วเมืองลาด เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ณ สวนอั ม พร ในวั น อั ง คารที่ 16 สิ ง หาคม 2559 พร้ อ มนี้ ไ ด้ จั ด ท าก าหนดการ
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 รายละเอียด
ดังแนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
วาระที่ 5.1 การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเป็นมา
1. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ จั ด แบ่ ง สาขาวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รจ านวน 27
หลั กสู ตร ภายใต้การบริห าร 2 ภาควิช า คือภาควิช าวิทยาศาสตร์ จานวน 7 สาขาวิช า และภาควิช า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 20 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 27 สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารสาขาวิชามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่)
การบริ ห ารห้ องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ ด้ว ยการนาสาขาวิช าหรือหลักสู ตรที่มีศาสตร์
ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และทาให้การบริหาร
จัดการด้านวิชาการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเพิ่ม
ภาควิชาจากเดิม 2 ภาควิชา เพิ่มอีก 7 ภาควิชา เป็น 9 ภาควิชา
2. คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติเห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
น าเสนอการขอเพิ่ ม ภาควิช าในคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย ต่ อไป โดยเป็ น
หน่วยงานระดับภาคภายนอกโครงสร้าง และมอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาบริหารจัดการโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้กะทัดรัด เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการได้นาวาระการขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติ การขอเพิ่มภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 7 ภาควิชา ดังนี้
1) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
2) ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4) ภาควิชาดิจิทัลมีเดีย
5) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) ภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
7) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
วาระที่ 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ความเป็นมา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิ ช าการ
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การดาเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการพัฒ นา/ปรับปรุงหลั กสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรั บแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้ งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุน ายน พ.ศ.2559 และนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้ อยแล้ ว จึงขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 18 สิ งหาคม
พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
วาระที่ 5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
ความเป็นมา
1. มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ทุนสนับสนุน การจัดทาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
และได้ใช้ร ะเบี ยบฯดังกล่ าวจนถึงปั จ จุ บัน ต่อมามหาวิทยาลั ยได้ออกประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประกาศ
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ในข้อ 5 ได้ระบุไว้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินสวัสดิการ
(5) การให้เงินอุดหนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
3. โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการให้ทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดยงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทา
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการ พ.ศ. ...
เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 3
สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานวิชาการ
พ.ศ. ... โดยแก้ไขชื่อเป็น “ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....” และ
ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของคณะกรรมการด้ านกฎหมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุ การได้นา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ว ย
การสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้แล้วพร้อมตารางเปรียบเทียบระหว่าง
ระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2544 และ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... นาเสนอต่อ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 8/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 สิ ง หาคม
พ.ศ.2559 เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาพร้อมวาระนี้แล้ว
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
(1) อนุมัติ หรือ
(2) สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
วาระที่ 5.4 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ความเป็นมา
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารพิ จ ารณาแต่ง ตั้ง บุ คคลให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ข องผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ ป ระกอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด สาหรับตาแหน่งที่เสนอขอ และจะต้อง
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
2. ก.พ.อ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง
โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ 29 สิงหาคม 2556) สาหรับสาระสาคัญ
ของประกาศดังกล่าว มีดังนี้
“ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา
ใช้ว ารสารทางวิช าการที่มีร ายชื่ออยู่ ในฐานข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ”
“ข้ อ 3 ในกรณี ว ารสารทางวิ ช าการที่ ไม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อมู ล ตามข้ อ 2 ให้ ส ภา
สถาบั นอุ ดมศึ กษาอาจพิ จารณายอมรั บวารสารทางวิ ชาการ ส าหรั บการเผยแพร่ ผลงานทางวิ ชาการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
(2) มี ก ารระบุ ส านั ก พิ ม พ์ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ ตี พิ ม พ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
ของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่ มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ
กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง”

“ข้ อ 4 เมื่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิ ช าการ
ตามหลั กเกณฑ์ข้อ 3 แล้ ว ให้ จั ดทาเป็ น ประกาศให้ทราบเป็นการทั่ว ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ”
“ข้อ 5 เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับ
ตามข้อ 2 จึงกาหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา
3 ปีนับ ตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้ มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่ าว ก.พ.อ. จะไม่รับรอง
วารสารตามข้อ 3”
จากสาระสาคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ลงในวารสารทางวิชาการ ที่ยัง ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่
28 สิงหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)
การดาเนินการ
1. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิช าการ และงานกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ เพื่อขอรับข้อมูล วารสารทางวิชาการที่ประสงค์
จะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ” ตามสาระสาคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น
2. การน าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิช าการนั้ น
จะดาเนินการเป็นรอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่าง ๆ
ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด แต่วารสารนั้น ๆ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จัดทาขึ้น
และวารสารของสถาบันอื่น ๆ เป็นผู้จัดทา
3. ในการนี้มีคณาจารย์จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยน าผลงานทางวิช าการประเภทบทความทางวิช าการเผยแพร่ล งในวารสาร ซึ่งในขณะเผยแพร่
ดังกล่าว วารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารตามที่ ก.พ.อ กาหนด จึงนาเสนอรายละเอียด
วารสารเพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ยอมรับวารสาร” จานวน 2 ฉบับ คือ
1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2559
2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559
4. สาระสาคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการพิจ ารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) กาหนดการเผยแพร่/จานวนฉบับ
แต่ ล ะปี (ข้ อ 2) การระบุ ส านั ก พิ ม พ์ / วั ต ถุ ป ระสงค์ / ขอบเขต/สาขาวิ ช าที่ ตี พิ ม พ์ (ข้ อ 3)
ความหลากหลายของคณะบรรณาธิการ พบว่า วารสารฉบับดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน
4.2 ผลการพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ใ น (ข้ อ 4) และ (ข้ อ 5) เป็ น กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการดาเนินการภายใน
ของวารสารแต่ ล ะฉบั บ ซึ่ ง อาจอนุ ม านได้ ว่ า เมื่ อ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น คณะบรรณาธิ ก าร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความ (peer review) แล้ ว กิ จ กรรมในเชิ ง กระบวนการตรวจสอบ
ย่อมเกิดขึ้นด้วย

4.3 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ
(ข้อ 7) การน าเสนอบทคัดย่ อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาในข้อ 4.1 - ข้อ 4.3 ดังแนบ
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
โปรดพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการ สาหรั บการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”
จานวน 2 ฉบับ คือ
1) วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2559
2) วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
วาระที่ 5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ความเป็นมา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ทางด้ า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ กษาตามหลั ก สู ต รนั้ น ซึ่ง มีคุ ณวุ ฒิ ต รงหรือ สั ม พัน ธ์กั บสาขาวิ ช าที่เ ปิด สอน
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. สาขาวิ ช าเสนอขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดในหลั กสู ต ร ในหั ว ข้ออาจารย์
ประจาหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอการขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดในหลั ก สู ต รของสาขาวิ ช า
การแพทย์แผนไทยดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ดังกล่าว และให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่ างๆ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว
และนาเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ลาดับ หลักสูตร
1.

คณะ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
เทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
จากเดิม
เหตุผล
อ.สุภสร อยู่วรรณกุล
ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

เปลี่ยนเป็น
อ.อรุณรัตน์ แซ่อู้

การเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
เห็นชอบ
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2559

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
อนุ มัติให้ ห ลั กสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิช าการแพทย์แผนไทย (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่เสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 9/2559
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

การดาเนินการ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

