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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/๒๕61   2 
ระเบียบวาระที่ 3 

3.1 
เร่ืองสืบเนือ่ง 
แนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
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4.7 
 
4.8 
4.9 
 
4.10 

เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ขออนุมัติ (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2565 กรณีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 
การพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการ 
ทางวิชาการ พ.ศ. .... 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                              
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร 
และการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับท่ี ..) 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนญูนักศึกษา 
พ.ศ. .... 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัย 
และการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
ขออนุมัติให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. 
ไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในครั้งต่อไป 
การขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 
ความเป็นมา 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งท่ี 7/๒๕61 เมื่อวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังมี รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 
3.1 แนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ 
 
ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 การพิจารณาแนวทางด าเนินการในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวมีมติให้ “รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร 
เสรีรัตน์ เลือกแนวทางในการปฏิบัติการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยสรุป
ไว้ 2 แนวทาง” คือ 
 แนวทางท่ี 1 การปฏิบัติตามข้อสังเกตของ สกอ. ดังนี ้
 1. ให้รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รับการประเมินการสอนใหม่ 
 2. จัดส่งผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือและการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 
(ชุดเดิม) ประเมินผลงานซ้ าอีกครั้ง 
 แนวทางท่ี 2 การยืนยันกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไว้แล้ว 
 ท้ังนี้ เมื่อรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ตัดสินใจเลือกแนวทางใดขอให้รองศาสตราจารย์  
ดร.บังอร เสรีรัตน์ ท าบันทึกแจ้งการตัดสินใจให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้ประสานแจ้งรองศาสตราจารย์  
ดร.บังอร เสรีรัตน์ เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ พิจารณาเลือกแนวทางในการปฏิบัติแนวทางท่ี 1 พร้อมท้ัง
จัดท าบันทึกน าเรียนสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 
4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565  

กรณีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 
 

ความเป็นมา 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยจัดท าแผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2561 
และได้รับการอนุมัติแผนอัตราก าลังดังกล่าวในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
พ.ศ.2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าแผนอัตราก าลังดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนเพื่อขอ
กรอบอัตราก าลังใหม่เพิ่มเติม และจัดสรรอัตราก าลังแก่สาขาวิชาต่างๆ รวมท้ังน าไปใช้ในการพิจารณาเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาต่างๆ ท่ีขอต่อเวลาราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนอัตราก าลังดังกล่าวมีระยะ
ส้ินสุดของแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่เนื่องจากในการพิจารณาการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแผน
อัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 ในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของ
สาขาวิชาต่างๆ ท่ีขอต่อเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
 
การด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน อัตราก าลังสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 เป็นการเฉพาะกิจในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรีในการรวบรวมข้อมูล
ตามแบบฟอร์มท่ี สกอ. ก าหนด และวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังจากภาระงานสอน (Teaching Load) เป็นฐาน 
ในการค านวณ ซึ่งจะท าให้ได้สารสนเทศด้านอัตราก าลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2565 ในรายการต่อไปนี้  
(1) บุคลากรท่ีพึงมี (2) บุคลากรในปัจจุบัน  จ าแนกตามประเภทของบุคลากร (3) อัตราก าลังเพิ่มใหม่ และ (4) จ าแนก
อัตราเพิ่มในข้อ (3) เป็นรายปีงบประมาณ ต้ังแต่ปี 2562 -2565 ดังตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 รายละเอียดดังแนบ 
   ท้ังนี้ แผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 กรณีสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
 2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู 
 3. ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 
 4. ตารางแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอต าแหน่งเพิ่มใหม่ จ าแนกตามคณะ/
สาขาวิชา/หลักสูตร 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 อนุมัติแผนอัตราก าลังสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 กรณีสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และภาควิชาดนตรีไทย 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 
4.2 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ความเป็นมา 
  1. ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ 5 ข้าราชการท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ ภายในวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้ยื่นค าขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนยื่น  

ค าขอต่อเวลาราชการ ก็ให้มีสิทธิยื่นได้ แต่สถาบันอุดมศึกษาจะต่อเวลาราชการให้บุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์นั้นได้ก่อนส้ินปีงบประมาณท่ีเกษียณอายุราชการ 

(2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
(3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
(4) มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ี

เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และ 
(ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่  ต ารา หนั งสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเฉล่ียปีละหนึ่งเล่มหรือรายการ หรือบทความทางวิชาการ 
เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสามเรื่อง ท้ังนี้ เฉพาะท่ีได้รับการเผยแพร่และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

ในกรณี ท่ี ผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ ให้ลดบทความ 
ทางวิชาการเหลือเฉล่ียปีละไม่น้อยกว่าสองเรื่อง 

ในกรณีท่ีผู้ขอต่อเวลาราชการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ 
ไม่ครบสามปี ให้น าผลงานทางวิชาการในขณะด ารงต าแหน่งก่อนหน้านั้นมานับรวมได้ 

ข้อ 6 ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภายใน
ระยะเวลาท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

2. คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรีน าเสนอการขอต่อเวลาราชการ ดังนี้ 
2.1 คณะครุศาสตร์น าเสนอขอต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
2.2 วิทยาลัยการดนตรีน าเสนอขอต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 

  3. สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2561 ได้แต่งต้ัง 
“คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ



ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ดังรายละเอียดในค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ท่ี 10/2561 ส่ัง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อด าเนินการพิจารณากล่ันกรองตามสาระส าคัญในประกาศ 
ก.พ.อ. ข้างต้น 
 
การด าเนินการ 

  1. ประธานกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ครั้งท่ี 
1/2561 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณา 
  1.1 ข้อมูลอัตราก าลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเฉพาะสาขาวิชา 
ท่ีมีผู้ขอต่อเวลาราชการ 
  1.2 แนวทางการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และระยะเวลาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  2. ประธานกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ครั้งท่ี 
2/2561 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานว่า “เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแสดงถึงภาระงานขั้นต่ าตามมาตรฐานภาระงานท่ี
ระบุไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมภาระงานท้ังหมด และยังไม่สมบูรณ์เพียงพอส าหรับการพิจารณา 
จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานงานผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการฯ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาต่อไป” 
 3. ประธานกรรมการพิจารณากล่ันกรองฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ครั้งท่ี 
3/2561 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติเห็นสมควรอนุมัติ 
ต่อเวลาราชการแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ 
เนื่องจากเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย และผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการมีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ข้อ 5 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้ร ับ 
การเสนอขอต่อเวลาราชการท้ัง 2 ราย สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  
1.1 ข้อมูลแผนอัตราก าลัง ปี งบประมาณ 2562 - 2565 สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

ที่ คณะ 
บุคลากร 
ที่พึงมี 

บุคลากรในปัจจุบัน 

รวม 
อัตราก าลัง 
เพิ่มใหม ่

ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 2562-2565 

ข้าราชการ 
  

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
งปม.แผ่นดิน 

เพิ่มในปี 

2562 2563 2564 2565 

คณะครุศาสตร์ 
1 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
9.96 1 7 8 2 1 0 1 0 

 

   การพิจารณาแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการของสาขาวิชาการบริหาร  
การศึกษา คณะครุศาสตร์  พบว่า ภาระงานสอน (สายวิชาการ) ในปี งบประมาณ 2562 – 2565  
มีจ านวนอาจารย์ท่ีพึงมี เท่ากับ 9.96 ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์จ านวน 8 คน แสดงให้เห็นว่า สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามีความต้องการคณาจารย์ เพื่อปฏิบัติการสอน (เพิ่มเติม) ในปี 2562 – 2565 จ านวน 2 คน  
   จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่ งเป็น สาขาวิชา 
ท่ี ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ยั งคงมีอัตราก าลังไม่ เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิ โฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล จะเป็นการเติมเต็มด้านอัตราก าลังและเป็นความต้องการของ
มหาวิทยาลัย 
 

 1.2  ข้อมูลการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอต่อเวลาราชการ  น าเสนอเป็นตาราง
วิเคราะห์ ดังนี้ 

รายการคุณสมบัติ 

ความสอดคล้องกับเกณฑ์ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. และ 

ประกาศ มบส. 
หมายเหตุ 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือต าแหน่ งศาสตราจารย์  
ภายในวันส้ินปีงบประมาณ ของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 

   

2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561     
3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
   3.1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพ  โดยมีใบรับรองแพทย ์
จากสถาบันของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน 1 ป ี

 
 

  

   3.2) ท าหน้าท่ีสอนหรือวิจัย    
4) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี  
จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

 
 

 

  



รายการคุณสมบัติ 

ความสอดคล้องกับเกณฑ์ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. และ 

ประกาศ มบส. 
หมายเหตุ 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
   ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ต าม ท่ี สภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

   

   ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างรวมกัน เฉล่ียปีละหนึ่งเล่ม หรือหนึ่งรายการ 
หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
ท้ั ง นี้  เฉ พ าะ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ มี คุ ณ ภ าพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

   

 

    การพิ จารณาคุณสมบั ติของรองศาสตราจารย์  ดร.วิ โฬฏ ฐ์ วัฒ นานิมิ ตกู ล   
ผู้ได้รับการเสนอขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ 
ภาระงาน และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 
 

2. กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 
   2.1  ข้อมูลแผนอัตราก าลั ง ปี งบประมาณ 2562 - 2565 ภาควิชาดนตรีไทย  
วิทยาลัยการดนตรี(รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา) 

ที่ คณะ 
บุคลากร 
ที่พึงมี 

บุคลากรในปัจจุบัน 

รวม 
อัตราก าลัง 
เพิ่มใหม ่

ต าแหน่งเพิ่มใหม่ 2562-2565 

ข้าราชการ 
  

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
งปม.แผ่นดิน 

เพิ่มในปี 

2562 2563 2564 2565 

วิทยาลัยการดนตรี 
1 ภาควิชาดนตรีไทย 

- หลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีไทย 

10.84  
 

2 10 12 12 3 3 3 3 
 - หลักสูตรสาขาวิชา

ดนตรีไทยศึกษา 

12.19         

 

   จากการพิจารณาแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาดนตรีไทย 
วิทยาลัยการดนตรี พบว่า ภาระงานสอน (สายวิชาการ) ในปีงบประมาณ 2562 – 2565 มีจ านวนอาจารย์ท่ี 
พึงมี เท่ากับ 23.03 ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์จ านวน 12 คน แสดงให้เห็นว่า ภาควิชาดนตรีไทยมีความต้องการ
คณาจารย์ เพื่อปฏิบัติการสอน (เพิ่มเติม) ในปี 2562 – 2565 จ านวน 12 คน  
   จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ภาควิชาดนตรีไทยซึ่งเป็นภาควิชาท่ีผู้ได้รับการเสนอ 
ขอต่อเวลาราชการสังกัดอยู่ยังคงมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ดังนั้นการต่อเวลาให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โดม  
สว่างอารมย์ จะเป็นการเติมเต็มด้านอัตราก าลังและเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 



 2.2  ข้อมูลการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอต่อเวลาราชการ  น าเสนอเป็นตาราง
วิเคราะห์ ดังนี้ 

รายการคุณสมบัติ 

ความสอดคล้องกับเกณฑ์ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. และ 

ประกาศ มบส. 
หมายเหตุ 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
1) ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือต าแหน่ งศาสตราจารย์  
ภายในวันส้ินปีงบประมาณ ของปีท่ีเกษียณอายุราชการ 

   

2) เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561     
3) คุณสมบัติอื่นท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
   3.1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพ  โดยมีใบรับรองแพทย ์
จากสถาบันของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน 1 ป ี

 
 

  

   3.2) ท าหน้าท่ีสอนหรือวิจัย    
4) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี  
จนถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
   ก) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะ
อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ต าม ท่ี สภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
 

  

   ข) มีผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างรวมกัน เฉล่ียปีละหนึ่งเล่ม หรือหนึ่งรายการ 
หรือบทความทางวิชาการ เฉล่ียปีละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
ท้ั ง นี้  เฉ พ าะ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ มี คุ ณ ภ าพ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

   

 

     การพิจารณาคุณสมบัติของรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ ผู้ได้รับการเสนอ
ขอต่อเวลาราชการในรายการเกี่ยวกับคุณสมบัติ ด้านคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติอื่นๆ ภาระงาน  
และผลงานทางวิชาการ พบว่ามีความครบถ้วนตามเกณฑ์ทุกประการ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็ น ชอบ การ ต่อ เวลาราชการฯ  ขอ ง รอ งศาสตราจารย์  ด ร .วิ โฬ ฏ ฐ์  วัฒ น านิ มิ ต กู ล  
และรองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพงานวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นท าให้  
การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการมีจ านวนมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ....  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยฯจึงน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 15/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีมติเห็นชอบ และปรับแก้ให้เป็นไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม  
พ.ศ.2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการให้บริการ 
ทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                              

เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

          
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัย  
และการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับเพิ่มเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินการ
บริหารงานด้านกิจการนักศึกษาและให้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา พ.ศ.2551  
 2. งานวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                                                                              
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
16/2561 วันพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและ ให้ปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสาระส าคัญในการจัดท า (ร่าง) ประกาศฯฉบับนี้คือให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 2 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) ส านักกิจการนักศึกษา” 
 
การด าเนินการ 
  งานวินัยและนิติการได้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. ....  
 
ความเป็นมา 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและ 
การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับเพิ่มเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินการบริหารงาน 
ด้านกิจการนักศึกษาและให้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  
พ.ศ.2551 
 2. งานวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายของ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 16/2561 วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและ
ใหป้รับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสาระส าคัญของการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯฉบับนี้คือ การแก้ไขค านิยาม
และตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก 
 
การด าเนินการ 
  งานวินัยและนิติการได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. .... เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารและ 
การด าเนินงานของส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ. ....  
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
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4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 

 
ความเป็นมา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเรื่องเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) เนื่องจากในร่างข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “นิสิต”  
อีกต่อไป และก าหนดให้ใช้ค าว่า “นักศึกษา” เท่านั้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบการปรับแก้ไขในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ังของมหาวิทยาลัยท้ังหมด และอาจเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล ดังนี้ “ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  
หรือค าส่ังของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลใช้บังคับไปก่อนท่ีข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ หากมีค าว่านิสิตในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าส่ังต่างๆเหล่านั้น ให้หมายความว่า นักศึกษา” 

2) ควรตรวจสอบการเรียงล าดับองค์กรให้เป็นรูปแบบชัดเจนในข้อบังคับท้ังฉบับ ได้แก่ สภานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุม และชมรม ตามล าดับเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 

3) ควรปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดค านิยามในข้อ 4 ดังนี้  
 - ค าว่า “ชมรม” และ “ชุมนุม” ให้มีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 - ตัดค านิยามของค าท่ีไม่ได้ระบุในเนื้อหาของข้อบังคับออก ได้แก่ค าว่า “รองอธิการบดี” 

“ผู้ช่วยอธิการบดี” และ “รองคณบดี” เป็นต้น 
 - เพิ่มเติมค านิยามของค าว่า “หมู่เรียน” ให้ชัดเจน หรือปรับแก้ค านิยามของค าว่า “ผู้แทน

นักศึกษา” เพื่อความชัดเจนของจ านวนผู้แทนนักศึกษาและการเลือกกรรมการนักศึกษาจากสาขาวิชา   
4) ควรก าหนดหลักการท่ีชัดเจนของข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญ

ของกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ท้ัง 4 ประเด็น ได้แก่  
(1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานท า มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี 
โดยเพิ่มเติมค าว่า “จิตอาสา” ในข้อ 7 ของวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และระบุรายละเอียด
ของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ในข้อ 8  

5) ควรทบทวนหลักการเรื่องอาจารย์ท่ีปรึกษา ในข้อ 86 วรรคสองท่ีระบุว่า “อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักกิจการนักศึกษา” และวรรคสามระบุว่า “การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังตามค าแนะน าของประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ...” 
เพราะอาจท าให้เกิดปัญหาขัดแย้งในการด าเนินงานและการกล่ันกรองงบประมาณขององค์การนักศึกษาได้  
โดยควรก าหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาเท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน 

6) งานด้านกิจการนักศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงควรมีกลไกของการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาท่ีชัดเจน โดยก าหนดทิศทางของ



กิจการนักศึกษาท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพและตัวตนของบัณฑิต รวมถึงการเปิดกว้างให้นักศึกษามีความคล่องตัว 
ในการด าเนินงานเพื่อให้มีแรงจูงใจในการท างาน  

7) สภานักศึกษาไม่ควรมีจ านวนคนมากเกินไป เนื่องจากมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลจึงต้องค านึงถึง
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  

8) อธิการบดีควรระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการก าหนดคุณลักษณะของนายกองค์การ
นักศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์การนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เป็นท่ียอมรับของนักศึกษาท้ังหมด  

9) ควรตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกองค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา  
หากมีการเลือกก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อนและเลือกโดยท่ีมีสโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิตด้วยจะมีผลผูกพัน 
โดยปริยาย เพราะเป็นการเลือกก่อนข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่หากเลือกโดยท่ีไม่มี
สโมสรนิสิตและองค์การบริหารนิสิต เป็นการเลือกโดยใช้ข้อบังคับหรือระเบียบใด หากเลือกโดยใช้ข้อบังคับใหม่นั้น
ถือว่าการเลือกดังกล่าวเป็นโมฆะทันที  
 10) มอบเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยให้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  
เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าว แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติให้ถอนวาระ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... โดยใหป้รับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒแิละตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับท่ี ..) และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยได้ตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก 
เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา  
พ.ศ. .... ฉบับนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
              
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....  
 

ความเป็นมา 
 1. ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา จากเดิมที่เคยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ ช่วงท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 9-10 มีนาคม 2560 จัดการอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และประกาศด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ณ โรงแรม บัดด้ี นนทบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/แนะน า ทบทวนกล่ันกรองปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี  
17 – 18 มีนาคม 2560 รายงานความก้าวหน้าและเข้าร่วมทบทวน/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ท่ีดี โดยมี 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 2.คุณจักรนิศิต พานิชสวัสด์ิ 3.คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา/
แนะน า ทบทวนกล่ันกรอง (ร่าง) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนส่งงานวินัยและนิติการมหาวิทยาลัย ช่วงท่ี 3 
ด าเนินการอภิปรายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา พ.ศ. .... โดยคุณวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ช้ัน 2M 
 2.คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2561  
วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มีมติถอนวาระ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและ
การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า 
“นิสิต” ออก 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายวินัยและนิติการได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับท่ี ..) และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยไ ด้ตัดเนื้อหาท่ีมีค าว่า “นิสิต” ออก 
เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... ฉบับนี้ 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.8 โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ความเป็นมา 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  
ได้น าเสนอโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี ้
 1. น าเสนอต่อท่ีประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะกรรมการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 ครั้ง คือ 
  ครั้งท่ี 1 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งท่ี 2/2558 วันอังคารท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558  
ท่ีประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนออีกครั้ง 

  ครั้งท่ี 2 ในคราวประชุมคณบดีฯ ครั้งท่ี 6/2558 วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2558  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดต้ัง 
 2. น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม  

2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดต้ัง โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 3. น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 
2558 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมา
เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการด าเนินการจัดต้ังโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ โดยให้น ากลับไปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม 2561 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.9 ขออนุมัติให้เก็บผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ที่ผ่านตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. ไว้ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการในคร้ังต่อไป 
 

ความเป็นมา 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 9 “กรณีการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับท่ีได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน า
ผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการใหม่ อีกครั้งหนึ่งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินท่ีผ่าน
การพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก” 
 2. ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา มีคณาจารย์ท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการบางรายการผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. แล้ว  
ซึ่งสามารถน าผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมท่ีผ่านการพิจารณามาแล้วนั้นมาใช้โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการนั้นใหม่อีก ดังนี้ 
 

ชื่อ - สกุล 
สาขาวิชาที่เสนอ 

ขอก าหนด
ต าแหน่ง 

รายการผลงานวิชาการ 
ข้อมูลการพิจารณา 

การประชุม 
กพว. คร้ังที่ 

ผลการ
พิจารณา 

ผ ศ .เย็ น ห ทั ย 
แน่นหนา 

เคม ี งานวิจัย 
1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
องค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพร     
ส้มลม อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
หนังสือ 
1. สเตอร์โอเคมีส าหรับเคมีอินทรีย์ 

8/2557 งานวิจัย 
ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์  
ท่ี  ก . พ . อ . 
ก าหนด 
หนังสือ 
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 

ผศ.ดร .กั มพ ล 
เช้ือแถว 

เศรษฐศาสตร์ งานวิจัย 
1. A Macro Econometric Model of 
Thai Agricultural Sector 
ต ารา 
1. เศรษฐมิติ 

3/2558 งานวิจัย 
ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 
ต ารา 
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 

ผ ศ .ด ร .อ รุ ณ 
ช าญ ชั ย เช า ว์
วิวัฒน์ 

จุลชีววิทยา งานวิจัย 
1. การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดิน
อาห ารด้ วยสารสกั ดสมุ น ไพ ร ท่ี ใช้       
ในการท าลูกแป้งข้าวหมาก 

11/2559 งานวิจัย 
ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 
ท้ัง 4 เรื่อง 



ชื่อ - สกลุ 
สาขาวิชาที่เสนอ 

ขอก าหนด
ต าแหน่ง 

รายการผลงานวิชาการ 
ข้อมูลการพิจารณา 

การประชุม 
กพว. คร้ังที่ 

ผลการ
พิจารณา 

2. ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย 
ก่อโรคทางเดินอาหารโดยแบคทีเรีย  
กรดแลกทิกจากลูกแป้งข้าวหมาก 
3. ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากแปรรูปเพื่ อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
4. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบยีสต์  
ปี ตากู ลแคนจากลูกแป้ งข้ าวหมาก      
ในภาคกลางของประเทศไทย 
หนังสือ 
1. ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 

หนังสือ 
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 

 
การด าเนินการ 

 1. ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประมวลเอกสารและผล
การพิจารณาตามมติของ ก.พ.ว. ในกรณีการเก็บผลงานท่ีผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการขอก าหนดต าแหน่ง
ระดับรองศาสตราจารย์ โดยน าเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบแล้ว ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 2 สิงหาคม 
2561 
 2. มหาวิทยาลัยขอน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเก็บผลงานทางวิชาการท่ี
ผ่านการพิจารณาของ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในกรณีการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  
ของ ผศ.เย็นหทัย  แน่นหนา ผศ.ดร.ก าพล เช้ือแถว และ ผศ.ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาวน์วิวัฒน์ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.10 การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ความเป็นมา 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ี เปิดสอน” และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ 
กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ไม่น้อยกว่า  5 คน”  
 2. พิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระส าคัญ
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 
 3. คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยน าเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อ 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ 
ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปการเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ผ่านความเหน็ชอบของสภาวิชาการแล้ว และน าเสนอขอความเหน็ชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หลักสูตร คณะ 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
จากเดิม เหตุผล เปลี่ยนเป็น 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2555  
(หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2548) 

คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นฤมล สุ่นสวัสด์ิ 
 

น.ส.สุทธาทิพย์ ก าธรพิพัฒนกุล 

เกษียณอายุราชการ 
 

ลาออกจากราชการ 

นายธีระวฒัน์ มิ่งขวญั 
 

นางรวงพร อิ่มผล 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 เห็นชอบให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
              



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
              
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันอังคารท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  23  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  25  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  9/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
              


