
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔” 

  ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. ๒๕58 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  (๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองคณบดี ซึ่งคณบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) รองคณบดี ซึ่งคณบดีมอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
  (๔) หัวหน้าภาควิชาซึ่งคณบดีมอบหมาย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนสามคน  
เป็นกรรมการ  
  ใหห้ัวหน้าส านักงานวิทยาลัยเป็นเลขานุการ  
  การได้มาของกรรมการตาม (๕) ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้เสนอช่ือ”  

  ข้อ  ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. ๒๕58 
  “ข้อ 7/๑  ผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการตามข้อ 7 (๕) จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็น ผู้มีความรู้  มีความสามารถและมีความเช่ียวชาญด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และ 
มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารของวิทยาลัย 



  (๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับในสังคม 
  (๓) มีวิสัยทัศน์และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  (๔) สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของวิทยาลัยได้ตามสมควร 
  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญา หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์โดยตรงกับวิทยาลัย 
  (๖) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย  
  (๗) ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  (๘) ไม่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยเกินกว่าสองหน่วยงาน” 

  ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. ๒๕58 
  “ข้อ 7/2 ให้กรรมการตามข้อ 7 (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
แต่งต้ังใหม่อีกได้  
  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามข้อ 7 (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
  (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่องต่อหน้าท่ี
หรือหย่อนความสามารถ 
  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๗) คณบดีพ้นจากต าแหน่ง 
  ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ 7 (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใด
ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มี ผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
  ในกรณีกรรมการตามข้อ 7 (๕) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งกรรมการตามข้อ 7 (๕) ใหม่ ให้กรรมการตามข้อ 7 (๕) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าจะได้มี
กรรมการตามข้อ 7 (๕) ใหม่แล้ว 
  ให้มีการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 7 (๕) ภายในสามสิบวันก่อนท่ีกรรมการ 
ตามข้อ 7 (๕) จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หรือภายในสามสิบวันหลังจากกรรมการตามข้อ 7 (๕) พ้นจาก
ต าแหน่งตามวรรคสองแล้วแต่กรณี” 

  ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. ๒๕58 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  ๘  ให้คณะกรรมการ มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 



  (๒) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน 
  (๓) ส่งเสริมการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  (๔) พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัย เพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย 
  (๕) พัฒนาและก ากับติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยให้ เป็นไปตามตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

  (๖) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีด้านการบริหารและการพัฒนาวิทยาลัย 
  (๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยหรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 

  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. ๒๕58 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  ๙  การประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส าหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เบิกจ่าย
เบ้ียประชุมได้ปีงบประมาณละไม่เกินส่ีครั้ง”  

  ข้อ 8  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ ในวันก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ 
ใช้บังคับปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้  แต่ท้ังนี้  
ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 


