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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 ตุลาคม พ.ศ.2558 และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558 
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันอังคารที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 ราย  
โดยค าแนะน าของอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558 
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3016/2558 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินไปด้วย  
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 6 ราย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3016/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 4.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3018/2558 
เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  
เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวม
และเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน ฝ่ายเลขานุการจึงได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3018/2558 เรื่อง การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี  
และผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 4.4 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร . )  ได้มีมติ เห็นชอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 และส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว 
พร้อมทั้งแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองปฏิบัติ 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีลงนาม  
และน าเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร 
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่  
12/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขให้ 
มีความสมบูรณ์ จากนั้นได้น าเข้าสู่การประชุมสภาวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ      
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558        
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วมีมติ ให้ปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน ากลับมาเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม       
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
สรุปเรื่อง 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอน าเสนอหลักสู ตรบริหารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิ ชาการ 
เป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
และผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว  โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2558 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่  1 ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ หลังจากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการเป็น ครั้งที่ 2 ในคราว
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะและให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าเข้า 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 
การด าเนินการ  
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  
การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 
19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 5.3 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก าหนดหลักเกณฑ์  
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับต าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 2. ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิ บัติ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ 29 สิงหาคม 2556) ส าหรับสาระส าคัญของประกาศดังกล่าว  
มีดังนี ้
  “ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ” 
  “ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 
  (2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร 
และสาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 
  (4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขต  
ของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)   
ที่ตรงหรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
  (6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน  
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
  (8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน  
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง” 



  “ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ 3 แล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ” 
  “ข้อ 5 เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับ 
ตามข้อ 2 จึงก าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร   
ตามข้อ 3” 
 จากสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
ลงในวารสารทางวิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 
2559 (3 ปีนับจากวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้) 
 
การด าเนินการ 
 1. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ และงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอรับข้อมูลวารสารทางวิชาการ ที่ประสงค ์
จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ” ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 
 2. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการนั้น  
จะด าเนินการเป็นรอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่าง ๆ  
ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด แต่วารสารนั้น ๆ  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งวารสารที่  มบส. จัดท าขึ้น  
และวารสารของสถาบันอื่น ๆ เป็นผู้จัดท า 
 3. ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอวารสารเพ่ือพิจารณา 
“ยอมรับวารสารทางวิชาการ” จ านวน 2 ฉบับ คือ 
  3.1 วารสารศิลปกรรมสาร 
  3.2 Journal of Material Science and Applied Energy 
 4. สาระส าคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) ก าหนดการเผยแพร่/จ านวนฉบับแต่ละปี 
(ข้อ 2) การระบุส านักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลายของคณะ
บรรณาธิการ พบว่า วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  4.2 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการด าเนินการภายในของวารสาร 
แต่ละฉบับ ซึ่งอาจอนุมานได้ว่า เมื่อมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (peer review) แล้ว กิจกรรมในเชิงกระบวนการตรวจสอบย่อมเกิดข้ึนด้วย 
  4.3 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ 
(ข้อ 7) การน าเสนอบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 
พบว่า วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาในข้อ 4.1 - ข้อ 4.3 ดังแนบ 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 โปรดพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ” จ านวน 
2 ฉบับ คือ 
 1. วารสารศิลปกรรมสาร 
 2. Journal of Material Science and Applied Energy 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2558 

 

วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
ในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. สาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 5 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ  
ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งสภาวิชาการ  
ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ และให้น าเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้สาขาวิชาทั้ง 5 สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง  ๆ 
ของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๕8 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


