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ความเป็นมา 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/๒๕59 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ.2559  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 

ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.1 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559  

เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ความเป็นมา  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0509(5).5/ 
ว 915 เรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  เนื่องจากข้อ 3 ของค าสั่งดังกล่าว ก าหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ตามเอกสารแนบ) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแจ้งมาเพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559  
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.2  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

 
ความเป็นมา  
 1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี (สระยายโสม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จากงบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557  
โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาตลอดโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 20 
กันยายน 2560 และให้รายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบการด าเนินงานทุก 6 เดือน 
 2. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 2 และขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ านวน 
120 ล้านบาท ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558  
โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และอนุมัติการปรับแผนการด าเนินงาน
ใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ านวน 120 ล้านบาท 
 
การด าเนินการ 
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้ด าเนินการจัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ครั้งที่ 3 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.3 รายงานผลการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ความเป็นมา  
 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะต่างๆ 
วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ด าเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
เข้ า เรียนในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่ งขณะนี้  
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวนนิสิต/นักศึกษา ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี  รวมจ านวน 5,324  คน  จ าแนกเป็น 
  ภาคปกติ       จ านวน 4,686  คน 
  ภาคพิเศษ       จ านวน    638  คน 
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมจ านวน    165  คน  เป็นภาคพิเศษทั้งหมด 
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลการรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในมุมมองต่างๆ ดังนี้ 
 1. จ านวนนิสิต/นักศึกษา โดยรวมและจ าแนกตามคณะ/ตามแผนรับ 
 2. แผนภูมิแสดงจ านวนผู้มารายงานตัว จ าแนกตามประเภทการรับสมัคร 
 3. รายงานสถิตินิสิต/นักศึกษา จ าแนกตามเพศ/วุฒิการศึกษาเดิม/ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม/ตามภูมิล าเนาเดิม 
 4. รายงานจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (MOU) 
 5. รายงานผลการรับสมัครนิสิต เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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4.4 ก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 
ความเป็นมา  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่  5/2559  
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
 1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 2.  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)  ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 3. นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
และก าหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้จัดท าก าหนดการ 
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 รายละเอียด  
ดังแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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วาระท่ี 5.1 การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแบ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตรจ านวน 27 
หลักสูตร ภายใต้การบริหาร 2 ภาควิชา คือภาควิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 สาขาวิชา และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 20 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 27 สาขาวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารสาขาวิชามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้างหลักสูตรใหม่) 
การบริหารห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ ด้วยการน าสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีศาสตร์
ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิชาเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ และท าให้การบริหาร
จัดการด้านวิชาการและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอเพ่ิม
ภาควิชาจากเดิม 2 ภาควิชา เพิ่มอีก 7 ภาควิชา เป็น 9 ภาควิชา 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559  ได้มีมติเห็นชอบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที  
น าเสนอการขอเพ่ิมภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเป็น
หน่วยงานระดับภาคภายนอกโครงสร้าง และมอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาบริหารจัดการโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้กะทัดรัด เพ่ือให้การบริหารงานคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าวาระการขอเพ่ิมภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ การขอเพ่ิมภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 7 ภาควิชา ดังนี้ 
  1) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
  2) ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
  3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  4) ภาควิชาดิจิทัลมีเดีย 
  5) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6) ภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ 
  7) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 5.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์
หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเข้าที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยสภาวิชาการ 
มีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตรกลั่นกรองการแก้ไข ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2559 

 

 
วาระท่ี 5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 
ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544  
และได้ใช้ระเบียบฯดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประกาศ  
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559   
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ในข้อ 5 ได้ระบุไว้ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินสวัสดิการ 
(5) การให้เงินอุดหนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 3. โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดยงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดท า
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ พ.ศ. ... 
เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 3 
สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบฯว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ 
พ.ศ. ... โดยแก้ไขชื่อเป็น “ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....” และ
ให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  
การสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้แล้วพร้อมตารางเปรียบเทียบระหว่าง
ระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ.2544 และ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่  18 สิงหาคม  
พ.ศ.2559 เพ่ือสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาพร้อมวาระนี้แล้ว 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 (1) อนุมัติ หรือ 
 (2)  สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี 5.4 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก าหนด
หลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับต าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้อง
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 2. ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม
สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา  
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง  
โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ 29 สิงหาคม 2556) ส าหรับสาระส าคัญ  
ของประกาศดังกล่าว มีดังนี้ 
  “ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ” 
  “ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิ ชาการที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ลตามข้ อ 2 ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 
  (2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตี พิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ของวารสาร 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 
กรณีท่ีบทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
  (8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน  
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง” 



  “ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 แล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ” 
  “ข้อ 5 เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับ
ตามข้อ 2 จึงก าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  
3 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรอง
วารสารตามข้อ 3” 
 จากสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   
ลงในวารสารทางวิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่           
28 สิงหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้)  
 
การด าเนินการ 
 1. ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ และงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือขอรับข้อมูลวารสารทางวิชาการที่ประสงค์  
จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ” ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 
 2. การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการนั้น         
จะด าเนินการเป็นรอบ ๆ เมื่อมีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่าง ๆ         
ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด แต่วารสารนั้น ๆ      
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้  ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จัดท าขึ้น 
และวารสารของสถาบันอื่น ๆ เป็นผู้จัดท า 
 3. ในการนี้มีคณาจารย์จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยน าผลงานทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการเผยแพร่ลงในวารสาร ซึ่งในขณะเผยแพร่
ดังกล่าว วารสารนั้น ๆ ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารตามที่ ก.พ.อ ก าหนด จึงน าเสนอรายละเอียด
วารสารเพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ยอมรับวารสาร” จ านวน 2 ฉบับ คือ 
  1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2559   
  2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ปีที ่1 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559 
 4. สาระส าคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) ก าหนดการเผยแพร่/จ านวนฉบับ 
แต่ละปี  (ข้อ 2 ) การระบุส านักพิมพ์/วัตถุประสงค์ /ขอบเขต/สาขาวิชาที่ ตี พิมพ์  (ข้อ 3 )  
ความหลากหลายของคณะบรรณาธิการ พบว่า วารสารฉบับดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  4.2 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการด าเนินการภายใน
ของวารสารแต่ละฉบับ  ซึ่ งอาจอนุมานได้ ว่ า  เมื่ อมีผู้ ทรงคุณวุฒิที่ เป็นคณะบรรณาธิการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) แล้ว กิจกรรมในเชิงกระบวนการตรวจสอบ 
ย่อมเกิดข้ึนด้วย 



  4.3 ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ 
(ข้อ 7) การน าเสนอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาในข้อ 4.1 - ข้อ 4.3 ดังแนบ 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 โปรดพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” 
จ านวน 2 ฉบับ คือ 

 1) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2559  
 2) วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ปีที ่1 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2559 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
            
             
             
            
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2559 

 

 
วาระท่ี 5.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบัน     
อุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงาน             
ที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิ ชาที่เปิดสอน         
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. สาขาวิชาเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ในหัวข้ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชา         
การแพทย์แผนไทยดังกล่าวข้างต้น ต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่           
4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร
ดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว 

และน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ล าดับ หลักสูตร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง การเห็นชอบของ 

สภาวิชาการ จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 
1. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

อ.สุภสร อยู่วรรณกุล ลาออกจากการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

อ.อรุณรัตน์ แซ่อู้ เห็นชอบ 
ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 8/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 

 
 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 
2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 
4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559 
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 
9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 

10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 
11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 
เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


