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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่3/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
2/2558  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 

วาระท่ี 3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลขึ้น เพ่ือยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ  
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  
ต่อมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว  และมีการปรับปรุง
เนื้อหาหลายส่วนโดยจ าเป็นต้องเพ่ิมองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมด้วย 
คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2558 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2558  
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 
วาระท่ี 5.1  แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2556 

 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
และแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปยังส านัก งานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 และโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
โดยให้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย พ้นจากการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีก่อน หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการเสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไป พร้อมกันนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยให้ด าเนินการตามหลักกฎหมายที่ก าหนดและตามค าแนะน าในหนังสือ 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ให้แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยเพ่ิมข้อความให้เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯถอดถอนรองศาสตรจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย พร้อมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่จะเสนอขอ
โปรดเกล้าฯถอดถอนบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน 
 
การด าเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม  
พ.ศ.2558 จึงน าเรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เข้าสู่การพิจารณารับรองเพ่ือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ขอแก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 โดยเพ่ิมเติมข้อความ
ในข้อ (1) “...และให้เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนรองศาสตราจารย์  ดร.พลสิทธิ์  
หนูชูชัย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555” 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 
วาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามต าแหน่ง 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยที่  30/2557 ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งในค าสั่งดังกล่าวได้
ระบุชื่อบุคคลทั้งหมด 25 คน และในจ านวนนี้มี 6 คน ได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่ง ได้แก่ 
 

 1. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี 

 2. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ 

 3. นายกองค์การบริหารนิสิต 

 4. ประธานสภานิสิต 

 5. นายกองค์การบริหารนักศึกษา 

 6. ประธานสภานักศึกษา 
 
การด าเนินการ 
 เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ได้มา 
โดยต าแหน่ งดั งกล่ าวมาโดยตลอด จึ งท า ให้ เกิดปัญหา ในการประชุม เ พ่ือให้การประชุม 
ของคณะกรรมการฯเป็นไปอย่างสะดวกและต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากต าแหน่งดังกล่าว  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 

วาระท่ี ๕.3 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลั ย ได้ ปรั บปรุ งแก้ ไของค์ประกอบและวาระการด าร งต าแหน่ ง 
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
18(2) และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 17 และมาตรา 65/1  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 
การด าเนินการ 

 เพ่ือให้การด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 3 (5) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 จึงพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 

วาระท่ี ๕.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการด ารงต าแหน่งฯ คราวละ 2 ปี 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 20 วรรคสอง 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และข้อ 7 (2) ดังต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ออกค าสั่งที่ 386/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า 
และในส่วนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 2. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบ 
ในการด าเนินการสรรหา ดังนี้ 
  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า 
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  พร้อมทั้งได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าว                
เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 
การด าเนินการ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด า เนินการตามประกาศดั งกล่ าวข้ างต้น มีผลสรุ ป 
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า 
ของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจ าคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยเรียกประชุม
คณาจารย์ประจ า เพ่ือให้มีการคัดเลือกผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน  
เป็นกรรมการสภาวิชาการ สรุปผลได้ดังนี้ 
 

รายช่ือผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ า 

หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษย์ศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ อาจารย์ประจ าคณะ

วิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 2. การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ด าเนินการ 
โดยคณาจารย์ประจ าของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
จากนั้นคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับรายชื่อ  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อดังกล่าว เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกต่อไป ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดสรร 
 

หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ประวัติ และผลงาน 
คณะครุศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี  

ปรากฏในเอกสาร 
ที่แนบวาระ 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 
คณะวิทยาการจัดการ นายประวิน พัฒนะพงษ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพานิชย์ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภา
วิชาการ 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เพื่อโปรดทราบ รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและ
คณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ 
 5.  อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี 
 ส่วนที่ 2 รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก เพื่อโปรดพิจารณาคัดสรรให้ได้หน่วยงานละ 1 ชื่อ ประกอบด้วย 
 
 
 



หน่วยงาน ชื่อ - สกุล 
คณะครุศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 
คณะวิทยาการจัดการ นายประวิน พัฒนะพงษ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพานิชย์ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบในส่วนที่ 1 และโปรดพิจารณาคัดสรรในส่วนที่ 2 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 

วาระท่ี ๕.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 

สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู และอาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ จัดส่งผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์          
และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามล าดับ 
 2. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่  1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ            
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 
การด าเนินการ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 9)       
พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2556 ภายหลังจากการด า เนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ               

และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณา 
ของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558   
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
 2.1  อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู เสนอก าหนดต าแหน่ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 

  2.2  อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค ์ เสนอก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่  17 
พฤศจิกายน 2557 
 
 

 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้ 
 1) อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 

 2) อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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วาระท่ี ๕.6 โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 

สรุปเรื่อง 
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรีได้ จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558 
ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องการปรับแผนการด าเนินงาน
ใหม่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจ านวน 120 ล้าน และได้น าแผนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
เข้าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยคณะอ านวยการมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
การด าเนินการ  
 ศูนย์การศึกษาที่ตั้งสระยายโสม จึงขอความอนุเคราะห์น ารายงานความก้าวหน้า
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 2 และการปรับแผนการด าเนินงานใหม่  
ในงบประมาณจ านวน 120 ล้าน เข้าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
 2. อนุมัติ การปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ านวน 120 
ล้านบาท  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 
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 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ 
ปี ศรีสุริยวงศ ์

  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


