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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 3.1 การเปลี่ยนชื่อ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม 

ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี” 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่  7/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบ “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี ” โดยมอบให้
มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขชื่อโครงการให้สั้นกระชับสะดวกต่อการเรียกชื่อ 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวหารือในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558      
ที่ประชุมดังกล่าว เห็นชอบให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการเป็น “โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทอง   
ทวารวดี” และให้น าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ต่อไป 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 3.2 รายงานผลการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558  
วันพฤหัสบดีที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีเพ่ือศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการ
แทนอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่รักษาราชการแทนอธิการบดีได้
ศึกษาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีที่ ไม่ได้เป็นข้าราชการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  
ได้ข้อสรุปว่า 
 1. สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกระเบียบหรือข้อบังคับการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ 
 2. สภามหาวิทยาลัยสมควรมีมติเป็นการเฉพาะอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนแก่ผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 3. การจ่ายเงินเดือนให้แก่รักษาราชการแทนอธิการบดีดังกล่าวสามารถกระท าได้ 
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะกรณีนอกเหนือ  
จากระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 4.1 การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว สรุปเป็นข้อสังเกต รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบมาเพ่ือด าเนินการ  
ตามข้อเสนอแนะ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 60 วัน  
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558  
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 4.2 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 
 

สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพ่ือด าเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
การด าเนินการ 
 ส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 32 ตอนที่ 82 ง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 และขอให้สภามหาวิทยาลัย
ออกข้อบั งคับว่าด้ วยการก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากประกาศนี้ใช้บังคับ 
และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับ 
และรายจ่ายและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป ซึ่งกองนโยบายและแผน
ได้ด า เนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 9 เรียบร้อยแล้ว  
โดยงบประมาณดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2558  
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558   
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการ
ขั้นตอนวิธีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ข้อ (11) ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ฝ่ายเลขานุการจึงได้น าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 
กันยายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ให้ ความเห็ นชอบงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .255 9  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามสาระส าคัญในประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 2 ข้อ 5 (1) (2) (3) (4) และข้อ 6 ซึ่งมีสาระ 
โดยสรุปเกี่ยวกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาในการต่อเวลาราชการ คุณสมบัติของข้าราชการ  
ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และวิธีการยื่นค าขอต่อเวลาราชการ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอขอต่อเวลาราชการให้แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร.มณี เหมทานนท์ โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยถึงความต้องการดังกล่าว ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 12/2558  
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทน รองประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการ เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ 
ที่ขอต่อเวลาราชการ 
 2. พิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเฉพาะ ในสาขาวิชา
ที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความขาดแคลนและจ าเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ 
รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ 
 3. เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 1. ประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  1.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยมี
วาระการประชุมส าคัญๆ ประกอบด้วย 
   1.1.1 การพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเวลาราชการ 
กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์ ดังนี้ 



    1) ความต้องการด้านอัตราก าลัง ตามแผนอัตราก าลังของ มบส. 
ปีงบประมาณ 2557 - 2561 ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
    2) คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่ออายุราชการในรายการเกี่ยวกับ
การด ารงต าแหน่ง รศ.ดร. การเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และภาระงานด้านการสอน 
และผลงานวิชาการ 
   1.1.2 การประสานขอรับข้อมูลด้านผลงานวิชาการย้อนหลัง 3 ปี นับจาก    
ปีงบประมาณปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการฯ 
 1.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 
โดยมีวาระการประชุมส าคัญๆ ประกอบด้วย 
   1.2.1 การพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ และแผนการปฏิบัติงานส าหรับ 
ผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการฯ 
 2. ผลการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้ 
 

รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. การพิจารณาตามความต้องการจากแผน
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2558 - 
2561 

1. ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่ งในที่นี้คือ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์   
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนอัตราก าลังบุคลากร    
สายวิชาการ พ.ศ.2558 – 2561 พบว่า 

1.1 จ านวนอาจารย์ที่พึงมี ระดับปริญญาตรี 
8.44 คน 

1.2 จ านวนอาจารย์ที่พึงมี ระดับบัณฑิตศึกษา 
9.33 คน 

รวมจ านวนอาจารย์ที่ต้องมี 9 - 10 คน 
1.3 ขณะนี้อาจารย์ที่มีอยู่จริง จ านวน 5 คน 

(รวม รศ.ดร.มณี เหมทานนท์) 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านความต้องการ

ตามแผนอัตราก าลัง 
ความต้องการของหน่วยงาน (สาขาวิชา     

การบริหารการศึกษา) ในการขอต่อเวลาราชการ 
รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2558 - 2561 ของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลา
ราชการฯ (ตามเกณฑ์การต่อเวลาราชการของ 
ก.พ.อ. พ.ศ.2557 ข้อ 5) 

2.1 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ 

 
 

 
 
 

2.1 รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ ด ารงต าแหน่ง รศ. 
และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 

 
 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ
ของปีที่เกษียณอายุราชการ 

2.2 เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

2.3 มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการ
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่
เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน  
ขั้นต่ า ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา 
หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันเฉลี่ยปี
ละหนึ่งเล่ม หรือหนึ่งรายการ หรือบทความทาง
วิชาการ เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้ งนี้ 
เฉพาะที่ได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2556 
 

2.2 รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เกษียณอายุ
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

2.3 รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ มีภาระงานและ       
มีผลงานทางวิ ชาการย้อนหลั ง 3 ปี  จนถึ งวั น            
สิ้นปีงบประมาณ 2558 ของปีที่เกษียณอายุราชการ 
(2558) ดังนี้ 

ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้น
ต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนของ มบส. ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ มบส. ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทาง
วิชาการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 

ข้อบังคับ มบส.ฯ 
ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน 

การปฏิบัติตาม 
ภาระงานสอน 

ข้อ 8 (1)... มีภาระงานไม่
น้อยกว่า 35 ชม. ต่อสัปดาห์ 
- สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
เท่ากับ 15.75 = 16 ชม. 
(สอนมากกว่า 2 รายวิชา) 

 
 
- ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ สั ป ด า ห์
มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
- สอนมากกว่า 2 รายวิชา 
(พิจารณาจากตารางสอนใน
เอกสารประกอบ) 

 
ข) รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ จัดท าผลงาน

ทางวิชาการ นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่เกษียณอายุ
ราชการ ย้อนหลังไป 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558, 
พ.ศ.2557, พ.ศ.2556) ดังนี้ 

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลงาน 
2 ประเภท คือ 

(1.1) บทความวิชาการ เรื่อง “การมี
ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน” ลงพิมพ์ใน
วารสารสารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มบส. ปีที่  13 ฉบับที่  2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม พ.ศ.2557 และบทความวิชาการ เรื่อง 
“ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” วารสาร ครุศาสตร์สาร       
ปีที่ 8, ฉบับที ่2 ปีการศึกษา 2557 



รายการพิจารณา รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 (1.2) งานวิจัย (สารนิพนธ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ที่ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา จ านวน 10 เล่ม) โดยอ้างอิงจาก
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550 ข้อ 3.8 
“ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็น
เจ้าของผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ 
อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปของ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของ การวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมี
บทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยนั้น” 

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลงาน
ประเภทงานวิจัย (สารนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา ที่    
รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) 
จ านวน 10 เล่ม (โดยอ้างอิงเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ 
(1.2) ข้างต้น 

(3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีผลงาน
ประเภทงานวิจัย (สารนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ รศ.ดร.
มณี เหมทานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) จ านวน 10 เล่ม 
(โดยอ้างอิงเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ (1.2) ข้างต้น 

 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ 

ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการ (รศ.ดร.
มณี เหมทานนท์) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
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3. ความต้องการจ าเป็นพิจารณาจาก “แผนปฏิบัติ
งาน ส าหรับผู้ได้รับการเสนอให้ต่อเวลาราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รศ.ดร.
มณี เหมทานนท์” 
งานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะมอบหมาย

ภาระการสอนระดับปริญญาตรีให้แก่ รศ.ดร.มณี  
เหมทานนท์ ในทุกภาคเรียนตลอดเวลา 5 ปี 
การศึกษาที่ต่อเวลาราชการ ดังนี้ 

1. รายวิชา 1014233 : ความเป็นครู 
จ านวน 2 หมู่เรียนๆ ละ 3 ชั่วโมง/

สัปดาห์ รวมจ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. รายวิชา 1014432 : การบริหาร

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 5 หมู่เรียนๆ ละ 4 ชั่วโมง/

สัปดาห์ รวมจ านวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวมทั้งหมด 26 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

คณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษารับผิดชอบในการจัดการเรียน   
การสอนในรายวิชาพ้ืนฐานคณะ 2 รายวิชา ได้แก่ 

1. รายวิชา 1014233 : ความเป็นครู 
2. รายวิชา 1014432 : การบริหารและ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ รายวิชาทั้ง 2 รายวิชา ก าหนดให้มี  

การจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน โดยจัด
หมู่เรียน เพ่ือการเรียนในรายวิชาทั้ง 2 นี้ รายวิชาละ 
14 หมู่เรียน รวม 28 หมู่เรียน/ภาคเรียน 

หมายเหตุ 
อาจารย์ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มีจ านวน 5 คน (รวมทั้ง รศ.ดร.มณี เหมทานนท์) 

ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะมอบหมาย

ภาระการสอนระดับปริญญาโทให้แก่ รศ.ดร.มณี 
เหมทานนท์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและ
เป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดังนี้ 

1. รายวิชา 5121103 : การวิเคราะห์ระบบ
การศึกษา  

จ านวน 3 หมู่เรียนๆ ละ 4 ชั่วโมง/
สัปดาห์ รวมจ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. รายวิชา 5121106 : การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

จ านวน 2 หมู่เรียนๆ ละ 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ รวมจ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีการศึกษา
จะรับนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 2 หมู่เรียน 

ส าหรั บภาระงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาโท คือ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษา 
ค้นคว้า และการปรับประยุกต์ความรู้สู่การน าไป
ปฏิบัติ 

2. การให้ค าปรึกษาในการจัดท าสารนิพนธ์ 
ซึ่ งภาระงานทั้ ง 2 ประการ จ าเป็นต้อง

ด าเนินการโดยอาจารย์ที่ มีประสบการณ์และ     
ความช านาญการเป็นการเฉพาะ 

ส าหรับในด้านการปรึกษาสารนิพนธ์นั้ น       
จะมอบให้ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ เป็นที่ปรึกษา
หลักในสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษาในแต่ละหมู่เรียน 
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาที่อยู่ในการดูแล จ าแนกตามรุ่น
และหมู่เรียน ดังนี้ 

1. รุ่น 19 จ านวน 2 หมู่เรียน คือ หมู่ 3 และ 
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หมู่ 4 จะจบในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 
6 คน 

2. รุ่น 20 จ านวน 2 หมู่เรียน คือ หมู่ 1 และ 
หมู่ 2 จะจบในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 6 คน 
3. รุ่น 21 จ านวน 3 หมู่เรียน คือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ
หมู่ 3 จะจบในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 6 คน 

งานวิจัย 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณะ  

ครุศาสตร์ ได้ก าหนดให้ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ 
ด า เนิ นการจั ดท า ผล งานประ เภทงานวิ จั ย        
เ พ่ือรองรับการปฏิบัติ งานในฐานะผู้ สอนใน
ภาพรวมลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง  หรือหลาย
ลักษณะ ดังนี้ 

1. ชุดโครงการวิจัย โดยอาจด าเนินการ
ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือคณะ   
ครุศาสตร์จัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
อ่ืนๆ 

2. การจัดท าวิจัยเฉพาะเรื่องตามความ
สนใจ 

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวอาจใช้ช่วงเวลาของ
การด าเนินงานการวิจัยที่แตกต่างกันออกไป 
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ ะต้ อ ง มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น          
การด าเนินการตามโครงการวิจัยที่น าเสนอไว้ต่อ
สาขาวิชาและ/หรือคณะ 

นอกจากนี้  อาจจัดท าผลงานวิชาการ 
ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ หนังสือ ต ารา งานรับใช้สังคม 
เป็นต้น ได้ตามแต่กรณี 

 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้สอน อาจารย์ทุกท่าน

ต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ
ของสาขาวิชา และ/หรือคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านความต้องการจ าเป็น
พิจารณาจาก “แผนปฏิบัติงานส าหรับผู้ ได้รับ       
การเสนอให้ต่อเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 กรณี : รศ.ดร.มณี เหมทานนท์”  

พิจารณาจากแผนปฏิบัติงานฯ แล้ว พบว่า 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและคณะครุศาสตร์
ได้มอบหมายทั้ งภาระงานสอนทั้ ง ในระดับ  
ปริญญาตรี  และปริญญาโท รวมทั้ งการเป็น        
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้
ค าแนะน าและดูแลนั กศึกษาอย่ างต่อ เนื่ อ ง      
โดยในขณะนี้ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ มีนักศึกษาที่
อยู่ในความดูแลด้านจัดท าสารนิพนธ์ ในภาคเรียน
ที่ 1/2558 ภาคเรียนที่ 1/2559 และภาคเรียน
ที่  2/2559 ภาคเรี ยนละประมาณ 6 คน 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษาตกค้าง
จากการท าสารนิพนธ์จ านวนน้อยมาก) 

4. ความจ าเป็นด้านศักยภาพ “อาจารย์
ประจ าหลักสูตร” ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ก าหนดให้เป็นอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ตรงตาม
สาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ 
ผศ. ขึ้นไป ในสาขาที่ตรงตามสาขาวิชา รวม 3 คน      
และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 คน 

4. ส าหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
ในระดับปริญญาโท มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

2. ผศ.ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 
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 3. ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง 

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
4. รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
5. ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
ผลการพิจารณากลั่นกรองด้านศักยภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชา   
การบริหารการศึกษา 

พบว่า รศ.ดร.มณี เหมทานนท์ ได้ร่วมเป็น
ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
  3. คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณี : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี เหมทานนท์  
ได้พิจารณากลั่นกรองจากประเด็นต่างๆ ในข้อ 2 แล้ว มีข้อเสนอว่า “มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องตอ่เวลาราชการให้แก่ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์” ตามผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
 1. อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 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...ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ             
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 าเนินการแล้วได้มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เ พ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 
 2. มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู ่การพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  9/2558 วันพฤหัสบดีที่  17 กันยายน พ.ศ.2558  

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 
  อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 2 มิถุนายน 2558 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา เสนอก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 2 มิถุนายน 2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 

 

วาระท่ี 5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญา  
แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการเรียนของนิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบ
หลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,377 คน 
 
การด าเนินการ 
 สภาวิชาการขอน าผลการพิจารณาดังกล่าวน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 9/2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 หมวด 2 มาตรา 18(4) 
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร รวม 2,377 คน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต -นักศึกษาที่ เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่  2 
การศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 - 6 จ านวน 6 รอบ รวมจ านวน 2,377 คน 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 

 
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 10/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร  
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             
             


