
 

 
 
 

การประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 4/๒๕๕8 
วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8   

เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2558 

วันอังคารที ่10 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 4.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 4.2 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 5.1  การแต่งตั้งรองอธิการบดี 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้า
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 
พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 
29 ตุลาคม 2558  
 
การด าเนินการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อธิการบดีจึงเสนอรายชื่อบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีจ านวน 6 ราย ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 

 
วาระท่ี 5.2  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
 1.  อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม และอาจารย์ ดร.มนสิการ 
เหล่าวานิช จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ตามล าดับ 
 2.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.            
เรื่ อง  หลักเกณฑ์และวิ ธี การ พิจารณาแต่ งตั้ งบุ คคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์                  
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. มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 
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  เข้าสู่การพิจารณาของ   
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558              

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 2.1  อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่          
22 มิถุนายน 2558 

 2.2  อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31
สิงหาคม 2558 

 2.3  อาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่   
25 สิงหาคม 2558 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้ 

 1)  อาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2558 

 2)  อาจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
   ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

 3)  อาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
                                        ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที ่25 สิงหาคม 2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 

 
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 22 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 11/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่  19 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
             
             
             


