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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๒. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑3.30 น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
1.1 การมอบข้าวไรซ์เบอรี่ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ศูนย์การศึกษาอู่ทอง

ทวารวดีได้น าผลิตผลข้าวไรซ์เบอรี่ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ไปร่วมหว่านข้าว เมื่อคราวประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มามอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปรับประทานและสามารถเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยก าลัง
อยู่ระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 เมื่อการตรวจประเมินดังกล่าวแล้วเสร็จ 
มหาวิทยาลัยจะน าผลการตรวจประเมินมาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.3 การเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  
4 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน  ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2558 
ตามค าเชิญของสถาบันขงจื้อ โดยได้มีการประชุมร่วมกันและเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่และหารือยกระดับความร่วมมือใน
การท างานวิจัยทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเดิมได้มีความร่วมมือกันในระดับปริญญาโท หลักสูตร 2+1 คือ
นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน 2 ปี แล้วกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1 ปี โดยส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮ่ันปั้น) มอบทุนการศึกษา จ านวน 25 ทุน และ 
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3+1 และ 4+1 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินมีความยินดีที่จะท าความร่วมมือ ในการ



๓ 

 

จัดท าหลักสูตรและน าเสนอต่อส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮ่ันปั้น) เพ่ือที่จะสนับสนุน 
ทุนการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน   

(2) มหาวิทยาลัยได้น านิสิตจ านวน 41 คน ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์  
โดยการเชิญของสถาบันขงจื้อที่ได้อ านวยความสะดวกด้านค่าใช้จ่าย และได้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะการแสดงกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในสื่อมวลชนทั้งของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย  

(3) มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการสถาบันขงจื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน มีความร่วมมือในการยกระดับความร่วมมือในแต่ละด้าน ซึ่งในปีนี้สถาบันข งจื้อ 
ได้เชิญมหาวิทยาลัยไปร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และจะน าความคืบหน้ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบต่อไป 

  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.4 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีนิสิตแขนงวิชาเอก
นาฏยศิลป์สากล สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 25 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีอาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์ เป็นผู้ควบคุม ออกแบบ 
ท่าเต้นและฝึกซ้อม ซึ่งได้รับรางวัลดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  (1) ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ประเภทเต้นประกอบพู ่ 
  (2) ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากสมาพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยและสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่ง
ประเทศไทย ประเภทเต้นประกอบพู่ 
  (3) ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสมาพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยและสมาคมเชียร์  
ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ประเภทเต้นคู่ประกอบพู่ 
  (4) ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากสมาพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยและสมาคมเชียร์ 
ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ประเภทเต้นคู่ประกอบพู่ 
  จึงขออนุญาตรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ 
ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเพ่ือเป็นเกียรติแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ได้สร้าง
ชื่อเสียงดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
22 ตุลาคม พ.ศ.2558 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เม่ือวันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 5 ข้อ 3.1 เพ่ิมเติมข้อความตอนท้าย “โดยให้



๔ 

 

อธิการบดีลงนามค าสั่งถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี และให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร 
อินทรสมพันธ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์”  

และน าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ 
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  

 

มติที่ประชุม (1) รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ตามท่ีไดม้ีการแก้ไข    
(2) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 โดยไมม่ีการแก้ไข    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การเลือกรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 12
พฤศจิกายน 2558 ได้ด าเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน  
2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และมหาวิทยาลัย
ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 
19 พฤศจิกายน 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี จ านวน 
2 คน คือ 
      (1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
     (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต 
  

 4.2 การแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 และมีค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งรอง
อธิการบดี นั้น สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 16  ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งมีสภามหาวิทยาลัย  ในข้อ (3) ระบุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และในวรรคสอง ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่ง
มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
 อธิการบดีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือแต่งตั้งผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 

 4.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคาร
ที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 ราย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน 6 คน โดยมีรายนามต่อไปนี้ 
      (1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
 (5) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร 
 

 4.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  3016/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เพ่ือให้ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  อธิการบดีจึงแต่งตั้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 ราย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3016/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ช่วยอธิการบดีและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 6 คน โดยมีรายนามต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
 (4) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 
 (5) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน 
 (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ 
 

  
 



๖ 

 

 4.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3018/2558 เรื่อง การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3018/2558 เรื่อง  
การปฏิบัติงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ภาระงานในต าแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
  

 4.6 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว พร้อมทั้งแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีลงนาม และน าเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

  4.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (แก้ไข) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์และคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลาออกจากราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึง แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง  พนโสภณกุล เป็นหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์แทน อาศัยอ านาจตามความในวรรคท้าย
ของค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ส านัก 
และสถาบัน โดยให้อธิการบดีจัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ี 3136/2558
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2558 
 



๗ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ (แก้ไข) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือน
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคาร
ที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 6 ราย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่  23/2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี  และ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2558 ได้เคยมีมติอนุมัติอัตราเงินเดือนแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่
ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) ไปแล้วนั้น 

อธิการบดีจึงขอน าเรื่องการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และ
ไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติอัตราเงินเดือนแก่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ 
และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า
ด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) ที่ระบุว่า “ให้ผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่ได้รับ
เงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราดังนี้  

4.2 รองอธิการบดี   เดือนละ 50,000 – 100,000 บาท” 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ อัตราเงินเดือนแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
อัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ข้อ 4 (4.2) 
 

 5.2 การพิจารณาข้อร้องเรียนและการชี้แจงข้อร้องเรียนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ   
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
11 ราย ให้ด ารงต าแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาเพ่ือด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งว่าระหว่างเสนอ
เรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีผู้ร้องเรียนขอคัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและชี้แจงเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว 
 
 
 

 



๘ 

 

ประเด็นร้องเรียน 
  (1) บัณฑิตวิทยาลัยและส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดตั้งขึ้นเองเป็นการภายใน 
และให้มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นส่วนราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มาตรา 11  
 (2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนไม่มีสิทธิ 
ในการเลือกอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

การพิจารณา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 10 ได้ระบุว่า มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้  
(1)ส านักงานอธิการบดี (2)ส านักงานวิทยาเขต (3)บัณฑิตวิทยาลัย (4)คณะ (5)สถาบัน (6)ส านัก (7)วิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 
 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มาตรา 4 ระบุว่า นอกจาก
การตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ด าเนินงานจาก
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยท าเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยตามมาตรา 10 เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา 7  
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2550 โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและส านักวิเทศสัมพันธ์และภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันที่ 26  พฤศจิกายน  
พ.ศ.2551   
 (2) จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ ายอาเซียน พ.ศ.2556  
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 
 (3) ด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  
พ.ศ.2547 
 (4) จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ 
และเครือข่ายอาเซียน  
 (5) ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารตัวแทนคณบดีและตัวแทน
ผู้อ านวยการส านักตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 



๙ 

 

สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ.2547 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)  
ครั้งที่ 11/2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 และการประชุมวิสามัญคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
(กอม.) ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557   
 (6) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากคณบดี ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจาก
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 ทั้งนี้  พยานเอกสาร (เอกสารหมายเลข 2) ตามที่ผู้ร้องเรียนได้แนบประกอบการร้องเรียนซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นั้น ได้ตัดตอนมาเฉพาะบางส่วนและได้อ้างเฉพาะมาตรา 11 โดยได้ 
ตัดความในมาตรา 5 - 10 ออกไป โดยเฉพาะในมาตรา 10 วรรคสองที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็นส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ นอกจากนี้ผู้ ร้องเรียนยังไม่ได้อ้างถึงพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มาตรา 4 ที่ระบุว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ด าเนินงาน
จากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยท าเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 
 การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจึงเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมกันนี้สภามหาวิทยาลัยได้แนบเอกสารหลักฐาน 
(หมายเลข 1 – 13) และขอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการชี้แจงข้อร้องเรียน การเสนอขอโปรดเกล้าฯกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยมอบหมายให้อธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเอกสาร และมอบหมายให้นายวรพงษ์  
วรรณศิริ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
    

5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

ถอนวาระการประชุม 
  

  5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558) 

ถอนวาระการประชุม 
 

 5.5 การพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
 (1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก าหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการ
ที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ส าหรับต าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
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 (2) ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็น
วารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ (วันที่ประกาศคือ 
29 สิงหาคม 2556) ส าหรับสาระส าคัญของประกาศดังกล่าว มีดังนี้ 
  “ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ในสภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร 
ทางวิชาการท่ีมรีายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ” 
  “ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 
  (2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตี พิม พ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร 
และสาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 
  (4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
  (6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภายใน 
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็น
บทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
  (8)  มีการตี พิม พ์บทความที่มี รูปแบบการตี พิมพ์ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน  
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง” 
  “ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3  
แล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ” 
  “ข้อ 5 เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ 2  
จึงก าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศ 
ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร  ตามข้อ 3” 
 จากสาระส าคัญของประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ในการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการลงในวารสารทาง
วิชาการ ที่ยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลวารสาร ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (3 ปีนับจากวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้) 
 (3) ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ประสานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
และงานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เ พื ่อขอรับข้อมูลวารสารทางวิชาการ ที่ประสงค์จะน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” ตามสาระส าคัญ 
ในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้างต้น 



๑๑ 

 

 (4) การน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการนั้น จะด าเนินการเป็นรอบๆ 
เมื่อมีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เสนอรายละเอียดวารสารต่างๆ ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการ และวารสารนั้นๆ  
ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด แต่วารสารนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ 3 ในประกาศดังกล่าว ทั้งนี้
ครอบคลุมทั้งวารสารที่ มบส. จัดท าข้ึน และวารสารทีส่ถาบันอื่นๆ เป็นผู้จัดท า 
 (5) ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอวารสารเพ่ือพิจารณา “ยอมรับ
วารสารทางวิชาการ” จ านวน 2 ฉบับ คือ 
  5.1) วารสารศิลปกรรมสาร 
  5.2) Journal of Material Science and Applied Energy 
 (6) สาระส าคัญของการวิเคราะห์คุณสมบัติของวารสารทั้งสองฉบับ สรุปได้ดังนี้ 
  6.1) ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 1) ก าหนดการเผยแพร่/จ านวนฉบับแต่ละปี (ข้อ 2)  
การระบุส านักพิมพ์/วัตถุประสงค์/ขอบเขต/สาขาวิชาที่ตีพิมพ์ (ข้อ 3) ความหลากหลายของคณะบรรณาธิการ พบว่า 
วารสารทั้ง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  6.2) ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 4) และ (ข้อ 5) เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับในส่วนนี้เป็นข้อมูลการด าเนินการภายในของวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งอาจ
อนุมานได้ว่า เมื่อมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) แล้ว 
กิจกรรมในเชิงกระบวนการตรวจสอบย่อมเกิดข้ึนด้วย 
  6.3) ผลการพิจารณาตามเกณฑ์ใน (ข้อ 6) ความหลากหลายของผู้นิพนธ์บทความ (ข้อ 7)  
การน าเสนอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (ข้อ 8) รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน พบว่า วารสารทั้ง 
2 ฉบับ มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ เหตุผลและความจ าเป็นแล้วมีมตยิอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา 
 

มติที่ประชุม ยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ คือ 
 (1) วารสารศิลปกรรมสาร 

 (2) Journal of Material Science and Applied Energy 
 

  5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 5 คน” 
 (2) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
สาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน



๑๒ 

 

คุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ 
(7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 (3) สาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 5 สาขาวิชา เสนอขออนุมัติรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

การพิจารณา 
  ทีป่ระชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจึงเห็นสมควรอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตรทั้ง 5 สาขาวิชาตามท่ีเสนอมา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตรทั้ง 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
(1) สาขาวิชาชีววิทยา 
(2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(3) สาขาวิชาการบัญชี 
(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ  แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  12/๒๕๕8 ในวันเสาร์ที่  
19 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑5.30 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                         ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


