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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
ความเป็นมา 
 ตำมท่ีได้มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งท่ี 6/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  15  มิถุนำยน พ.ศ.2560 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ความเป็นมา 
 1. คณะครุศำสตร์ ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ และส ำนักคอมพิวเตอร์ได้มี 
กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรชุดใหม่ เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย จึงเสนอให้สภำมหำวิทยำลัยจัดท ำ
ค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมกำรประจ ำคณะ ส ำนัก 
และสถำบัน โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 18 (14) และมำตรำ 41 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. อำจำรย์ธีรดิตถ์  โพธิตันติมงคล กรรมกำรบริหำรงำนบุคคลจำกผู้แทนมหำวิทยำลัย
จำกประเภทวิชำกำร ได้ลำศึกษำต่อเต็มเวลำ มหำวิทยำลัยฯจึงด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลขึ้น ในวันท่ี 6 กรกฎำคม พ.ศ.2560 ผลปรำกฎว่ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิจจำ  จิตรภิรมย์  ได้รับ
กำรเลือกเป็นกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลจำกผู้แทนมหำวิทยำลัย  
 3. ตำมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 15/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม รำยช่ือล ำดับท่ี 4 มีถ้อยค ำผิด ส ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมจึงขอแก้ไขค ำผิดจำกค ำว่ำ “กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ” แก้ไขเป็น “กรรมกำร” 
   
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 17/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ ส่ัง ณ วันท่ี 15 มิถุนำยน  
พ.ศ.2560 
 2. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 18/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ ส่ัง ณ วันท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ.2560  
 3. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 19/2560 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 4/2558 ส่ัง ณ วันท่ี 6 กรกฎำคม  
พ.ศ.2560 
 4. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 20/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม พ.ศ.2560 
 5. จัดท ำค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำท่ี 21/2560 เรื่อง แก้ไข
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรประจ ำคณะครุศำสตร์ ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม พ.ศ.2560 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
4.2 ข้อมูลจ านวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ที่บรรจุเป็นข้าราชการครู ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ความเป็นมา 
 1. สพฐ. ได้เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
เป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง สพฐ. ได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกและประกำศผลกำรสอบแข่งขัน โดยมี
บัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สอบบรรจุได้ จ ำนวน 417 คน 
 2. สกอ.ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่นปี 
2560 ในรูปแบบกำรประกันกำรมีงำนท ำ โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษำครู หลักสูตร ระดับปริญญำตรี 5 ปี  
ท่ีก ำลังศึกษำช้ันปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2559 ในสำขำวิชำท่ีก ำหนด ซึ่ง สกอ. ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกโครงกำร
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว และได้ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกฯ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนำยน 2560 มีผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกฯ จ ำนวน 3,792 คน โดยมีบัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำสอบบรรจุ 
ได้จ ำนวน 156 คน นอกจำกนี้ ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำท่ีมีนักศึกษำสอบเข้ำโครงกำร
คืนครูสู่ท้องถิ่น ปี 2560 จำกนำยทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำได้มีกำรเผยแพร่เมื่อวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 พบว่ำ มหำวิทยำลัย รำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำอยู่ในอันดับท่ี 3 (มี 2 สถำบันกำรศึกษำ) จำก 10 อันดับสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำท่ีมี
นักศึกษำสอบเข้ำโครงกำรคืนครูสู่ท้องถิ่น ปี 2560 
  
การด าเนินการ 
 ฝ่ำยวิชำกำร มบส. และคณะครุศำสตร์  ได้รวบรวมข้อมูลผลกำรสอบดังกล่ำว  
และประมวลผลจ ำแนกเป็นสำขำวิชำ เพื่อน ำเรียนต่อสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 20 กรกฎำคม 2560 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.1 การขออนุมัติแต่งต้ังผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

 
ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรเลือกบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบดีโดยด ำเนินกำรตำมข้อบังคับฯ 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1) ข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 
โดยสภำมหำวิทยำลัยได้ใช้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2554 เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำข้อบังคับฯฉบับนี้  
  2) ข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2558 ซึ่งได้เพิ่มเติมประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนซึ่งสอดคล้องกับมติคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำท่ีปรับปรุงมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ และระดับผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 
  3) ข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2559 โดยสำระส ำคัญของข้อบังคับฯฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับ
ต ำแหน่งและกำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ใน 2 ประเด็น คือ 
   3.1) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
เป็นกรรมกำร 
   3.2) ยกเลิกควำมในข้อ 27 ของข้อบังคับฯว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและ
กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ด ำรง
ต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 27 กำรแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ งตำมข้อบั งคับนี้  ให้อธิกำรบดี 
โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งต้ัง เว้นแต่กำรแต่งต้ังระดับเช่ียวชำญพิเศษ  
ให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อน ำเสนอ
นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลฯเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งต้ังฯ” 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ในครำวประชุมครั้งท่ี 10/2559  
เมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม พ.ศ.2559 ได้เห็นชอบ และอนุมัติกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นและคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) ในครำวประชุมครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันท่ี 12 มกรำคม พ.ศ.2560 ได้เห็นชอบแต่งต้ังให้ นำยฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำกบุคคลภำยนอกเป็นคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 



 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำจึงได้จัดท ำค ำส่ัง สภำมหำวิทยำลัยฯ  
ท่ี 2/26560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ส่ัง ณ วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560  
 3. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ส ำหรับข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ได้ประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันอังคำรท่ี 21 มีนำคม พ.ศ.2560  
โดยได้จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่ อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำรับ 
กำรประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำรต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประกำศ ณ วันท่ี 30 มีนำคม พ.ศ.2560 และมีผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 2 รำย ประกอบด้วย 
 1. นำงบุษบงค์  วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 2. นำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล   ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 4. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ส ำหรับข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ได้ประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันอังคำรท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ.2560  
เพื่อตรวจสอบคุณบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน และพิจำรณำแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำท่ีประเมิน 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ ส ำหรับต ำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง (ประเภทผู้บริหำร) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 5. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ส ำหรับข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำท่ีประเมิน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
และทักษะ ส ำหรับต ำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง (ประเภทผู้บริหำร) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ได้ประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2560 เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง (ต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร) ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยให้คณะอนุกรรมกำรฯไปด ำเนินกำรออกข้อสอบภำคทฤษฎี กำรสัมภำษณ์  
และกำรทดลองปฏิบัติ เมื่อผู้เข้ำรับกำรประเมินเข้ำรับกำรทดสอบเสร็จส้ินแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯจะท ำ
หน้ำท่ีตรวจข้อสอบและให้คะแนน โดยจะส่งผลคะแนน (ซองปิดผนึก) ไปยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ  
น ำแจ้งท่ีประชุม  
 6. คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น (ส ำหรับข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ได้ประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันอังคำรท่ี 4 กรกฎำคม พ.ศ.2560  
โดยให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินท้ังสองรำยน ำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 15 นำที และตอบค ำถำมท่ีเหมือนกัน 
ซึ่งคณะกรรมกำรฯต้ังขึ้นมำจ ำนวน 3 ข้อ เมื่อคณะกรรมกำรฯประเมินเสร็จส้ินแล้วจึงส่งผลคะแนน 
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯรวบรวมและตรวจสอบ เมื่อเลขำนุกำรตรวจสอบผลคะแนนจำกคณะกรรมกำรฯ
เรียบร้อยแล้วจึงเปิดซองผลคะแนนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะท่ีคณะอนุกรรมกำรฯ  
ส่งผลคะแนนมำ และท ำกำรบันทึกคะแนนท้ังหมด และให้คณะกรรมกำรฯตรวจสอบคะแนนกำรประเมิน
ของตนเองว่ำเป็นไปตำมท่ีประเมินหรือไม่ (แบบไม่แสดงช่ือผู้ประเมิน)  
 7. ท่ีประ ชุมคณะกรรมกำรประเมิน เพื่ อแ ต่ ง ต้ั งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ ง สู งขึ้ น  
(ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ) ได้เห็นชอบกับผลคะแนนของผู้รับกำรประเมินท้ังสองรำย
ท่ีได้คะแนนกำรประเมินทุกด้ำนรวมกันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 และให้เสนอช่ือนำงสำววรรณดี  อัศวศิลปกุล 
ผู้ได้คะแนนร้อยละ 80.92 และได้คะแนนกำรประเมินสูงสุดเป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 



การด าเนินการ  
 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้น ำผลคะแนนกำรประเมินเพื่อคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งท่ี 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ.2560 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติแต่งต้ังผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 

 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
            
            
             
             
            
            
             
            
            
             
             
            
            
             
            
            
            
             
             
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยฯได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
ระยะท่ี 3” ในวันท่ี 17 – 18 มีนำคม 2560 ณ เดอะ คำแนลกำร์เด้นรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
 2. คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 6/2560 
เมื่อวันพุธท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ.2560 ได้พิจำรณำปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยเครื่องแบบพิธีกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
  
การด าเนินการ  
 ฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำรน ำ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยเครื่องแบบพิธีกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ในกำรประชุม ครั้งท่ี 7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยเครื่องแบบ 
พิธีกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 

 
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
            
            
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 1. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยในครำวประชุม ครั้ง ท่ี  2/2560  
เมื่อวันจันทร์ท่ี 8 พฤษภำคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2560  
เมื่อวันพุธท่ี 5 กรกฎำคม พ.ศ.2560 ได้พิจำรณำปรับแก้ไขและมีมติเห็นชอบ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
การด าเนินการ  
 ฝ่ำยเลขำนุกำรด ำเนินกำรน ำ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อน ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งท่ี 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมั ติ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำว่ำด้วยต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 

 
จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
            
            
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 1. ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วย ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันท่ี 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 ข้อ 8 “ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งต้ังคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรขึ้น ประกอบด้วย  
  (1) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร 
  (2) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลท่ีมิได้สังกัดมหำวิทยำลัย โดยคัดสรรจำกบัญชีรำยช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด ซึ่งต้องครอบคลุมสำขำวิชำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยจ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินสิบคน 
  (3) รองอธิกำรบดีหรือผู้ท่ีอธิกำรบดีมอบหมำย เป็นเลขำนุกำร 
  (4) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ให้คณะกรรมกำรตำม (1) และ (2) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสำมปี แต่อำจได้รับแต่งต้ัง 
ให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีกกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนครบวำระและยังมิได้แต่งต้ัง กรรมกำรแทน 
ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำท่ีมีอยู”่ 
 2. สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ออกค ำส่ังท่ี  21/2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ส่ัง ณ วันท่ี 21 สิงหำคม พ.ศ. 2557 และคณะกรรมกำรชุดนี้ 
จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในวันท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
 

การด าเนินการ 

 เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยจึงจัดท ำ (ร่ำง) ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร น ำเสนอต่อ  
สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 20 กรกฎำคม 2560 ดังแนบมำพร้อมนี้ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเสนอ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
             
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.5 การเสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ความเป็นมา 
 1. มหำวิทยำลัยบรรจุ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่งอำจำรย์ในสำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร เมื่อวันท่ี 3 ตุลำคม 2559  
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ เสนอขอเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำกำรตลำด จำกมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนกำรบรรจุ  
เข้ำรับรำชกำรท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

การด าเนินการ 

 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มีหนังสือขอหำรือกรณีดังกล่ำวไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแล้ว  และได้รับค ำตอบว่ำ “มหำวิทยำลัยอำจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลท่ีเคยด ำรง
ต ำแหน่งวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำอื่นเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำรเดิม
หรือไม่สูงกว่ำต ำแหน่งวิชำกำรเดิมในสำขำวิชำท่ีบุคคลนั้นเคยด ำรงอยู่ก็ได้ ท้ังนี้  โดยควำมเห็นชอบของ 
สภำมหำวิทยำลัย และกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมข้อบังคับ ท่ีสภำมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้” 
 2. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ งทำงวิชำกำรได้พิจำรณำตำมสำระในข้อบั งคับ
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ข้อ 18 ระบุว่ำ “กำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย กรณีท่ีเคยได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรก่อนท่ีจะบรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด” คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้
ออกประกำศ เรื่อง “หลักเกณฑ์กำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย” ประกำศ 
ณ วันท่ี 12 กรกฎำคม 2560 
 3. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำเอกสำรต่ำงๆ  
ในกำรขอเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 
ในประกำศท่ีกล่ำวถึงในข้อ 2 ข้ำงต้น ประกอบด้วย 
  1) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ ว่ำด้วย กำรประชุมและกำรด ำเนินงำน   
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2548 
  2) เอกสำร ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีใช้ขอก ำหนดต ำแหน่ง 
  3) ส ำเนำค ำสั่งมหำวิทยำลัย เอเชียอำคเนย์ ที ่ 70/2557 เรื ่อง แต่ง ตั ้ง ผู ้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ส่ัง ณ วันท่ี 22 พฤษภำคม 2557 
 4) ส ำเนำหนังสือ สกอ. ท่ี ศธ0509 (2)/814 ลงวันท่ี 20 เมษำยน 2560 
 ภำยหลังกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในครำวประชุม 
ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎำคม 2560 แล้วมีมติ “รับทรำบและเห็นชอบให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำร
เดิมในสำขำวิชำท่ีบุคคลดังกล่ำวเคยด ำรงอยู่ โดยให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งต้ังและให้นับต้ังแต่
วันท่ีมำบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ควำมเห็นชอบกำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
กำรตลำด ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรดังกล่ำวต้ังแต่
วันท่ี 3 ตุลำคม 2559 ซึ่งเป็นวันท่ีบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประกำรใด 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
             
 
 



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.6 การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ความเป็นมา 
 1. อำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย ได้จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คือ อำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร  ในสำขำวิชำเคม ี
 2. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ดังกล่ำวในข้อท่ี 1 คณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2554 และด ำเนินงำนภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 
กำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) 
พ .ศ.2550, (ฉบับ ท่ี  6 ) พ .ศ.2554, (ฉบับ ท่ี  9 ) พ .ศ.2556 และ (ฉบับ ท่ี  10 ) พ .ศ. 2556  
โดยสภำมหำวิทยำลัยอำศัยอ ำนำจตำมสำระใน พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (9)  
ระบุให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งต้ังและถอดถอน...ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ รองศำสตรำจำรย์   
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 

การด าเนินการ 

 1. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ด ำเนินกำรตำมสำระในข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.2554 ภำยใต้ประกำศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  
และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554, (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ.2556 ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรแล้วได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและน ำเสนอสภำวิชำกำรรับทรำบ 

 2. มหำวิทยำลัยน ำผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย 
ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจำรณำแต่งต้ัง จ ำนวน  
1 รำย ดังนี้ 
 1)  อำจำรย์ ดร.ธิดำ อมร  เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(สำขำวิชำเคมี) 
ต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2560 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 มหำวิทยำลัย เสนอขออนุมัติแต่งต้ังอำจำรย์เพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน  
1 รำย ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
             
             
            
            
             
             
             
             
             
            
             
             



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 
วาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ข้อ 7.2 ว่ำด้วยนิยำมของ “อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบัน     
อุดมศึกษำท่ีมีหน้ำท่ีหลักทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มเวลำตำมภำระงำนท่ีรับผิดชอบ 
ในหลักสูตรท่ีเปิดสอน” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ ต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำท่ีจัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 5 คน” 
 2. พิจำรณำตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
ตำมสำระส ำคัญของ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 18 (3) “ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเปิดกำรสอนของมหำวิทยำลัย และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
ของมหำวิทยำลัย” และ (7) “พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ท่ีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด” 
 3. คณะครุศำสตร์  และคณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  เสนอขอควำม เห็ น ชอบ  
กำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  1)  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2557 
  2)  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  3)  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
  4)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2555 
  5)  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต ฉบับปี 
พ.ศ. 2554  
 
การด าเนินการ 
 มหำวิทยำลัยน ำเสนอกำรขอเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรของสำขำวิชำต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นต่อสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภำวิชำกำรมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปล่ียนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรดังกล่ำว และให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการแล้ว  
และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ หลักสตูร คณะ 
รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

จากเดิม เหตผุล เปลี่ยนเป็น 
  1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  

สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ(5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2557 

คณะครุศำสตร์ ผศ.ดร.สุภำเพ็ญ  เตชะเพิ่มผล*  
อ.วิชญำ  ผิวค ำ     

 

ลำออกจำกมหำวิทยำลัย อ.กุลธิดำ  ทุ่งคำใน* 
อ.ดร.ภิญญำพัชญ์  ปลำกัดทอง 

  2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำพลศึกษำ 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

คณะครุศำสตร์ อ.วิกรม ศุขธณี* 
อ.กำระเกด หัตถกิจวิไล* 

 

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ  
ลำศึกษำต่อบำงเวลำ สำขำวิชำจึงปรับลด  

จำกเดิม  6 คน ปรับเหลือ 5 คน 

อ.ดร.วิกรม ศุขธณี* 
- 

3. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป(5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

คณะครุศำสตร์ อ.ชนัดดำ  แสนสุข*  
อ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ*   

อ.ดร.เกียรติศักด์ิ ลักษณะงำม 
อ.ภาวนา กังเตีย  

ลำออกจำกมหำวิทยำลัย 
ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอื่น 

 
ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอื่น 

สำขำวิชำจึงปรับลด  
จำกเดิม  6 คน ปรับเหลือ 5 คน   

รศ.สุธน เสถียรยำนนท์* 
ผศ.ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ*   

อ.ฐิติวรดำ พลเย่ียม 
-  

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี พ.ศ.2555 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.มำลี ลิขิตชัยกุล* 
อ.อรพิมพ์  มงคลเคหำ* 
อ.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์* 

ปรับเพิ่มคุณวุฒิ  
 

ปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อ.ดร.มำลี ลิขิตชัยกุล* 
อ.ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหำ* 
ผศ.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์* 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเครื่องกลกำรผลิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

อ.สุรชัย เหมหิรัญ* 
อ.จักรินทร์ วิเศษยำ* 
อ.บุริม นิลแป้น*   

ลำออกจำกมหำวิทยำลัย 
 

ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอื่น 

อ.วันวิสำข์ กำญจนำภรณ์* 
อ.พีรวัจน์ มีสุข* 
อ.นทวีร์ ไชยจ ำ* 

หมายเหตุ  *  หมำยถึง อำจำรย์ท่ีเป็นท้ังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงอำจำรย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
ท้ัง 5 หลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 7/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2560 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยประจ ำปี พ.ศ.๒๕60 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  26  มกรำคม พ.ศ.2560 
2/2560 วันศุกรท่ี์        24  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560 
3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  มีนำคม พ.ศ.2560 
4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  เมษำยน พ.ศ.2560 
5/2560 วันพุธท่ี          17  พฤษภำคม พ.ศ.2560 
6/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มิถุนำยน พ.ศ.2560 
7/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กรกฎำคม พ.ศ.2560 
8/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  17  สิงหำคม พ.ศ.2560 
9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  กันยำยน พ.ศ.2560 

10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  19  ตุลำคม พ.ศ.2560 
11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  16  พฤศจิกำยน พ.ศ.2590 
12/2560 วันพฤหัสบดีท่ี  21  ธันวำคม พ.ศ.2560 

 

 
การด าเนินการ 
 ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 8/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60  
เวลำ ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ช้ัน 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมำเพื่อโปรดทรำบ 
  
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
            
            
            
            
            
             


