
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕7 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 
ณ  ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม   

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รักษาการอธิการบดี กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๑0. ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑1. นายวรพงษ์  วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑2. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
๑3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
๑4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
๑5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
๑6. อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  ใจจริง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
๑7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
๑8. อาจารย์วิกรม  ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
19. นายสุภาพ  เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ 
๒0. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
๒1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางมรกต  ภู่ทอง ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์สุพัตรา  วิไลลักษณ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายอินกาญจน์  เศรษฐศิวนนท์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๗. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๘. นายเกษม  ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่
ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ปร ะชุ ม โ ด ย พร้ อ ม เพ รี ย ง กั น  แ ล ะก ล่ า ว ข อบ คุ ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ไ ด้ จั ด ง า น  
วันคล้ายวันพิราลัยได้อย่างยิ่ งใหญ่ ทั้ งนี้ประธานได้ชี้แจงถึงนโยบายการลดการใช้ทรัพยากรและ  
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น การใช้กระดาษ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร     
ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า และขอความกรุณาผู้เข้าประชุม ให้น าเอกสารที่จัดส่งล่วงหน้ามาใช้ในการประชุม       
เช่นเดียวกับการประชุมในวันนี้ หรืออาจใช้รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑ การเลื่อนนัดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2557 ซึ่งเดิมก าหนดการประชุมครั้งที่ 1/2557 คือวันที่ 16 มกราคม แต่
เนื่องจากในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 นั้นมีคณะกรรมการหลายท่านติดภาระกิจและประกอบกับในช่วง
นั้นยังไม่มีเรื่องน าเข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณา จึงได้เรียนปรึกษาท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และได้เลื่อนการ
ประชุมมาเป็นวันที่ 30 มกราคม เดิมเป็นก าหนดของการจัดประชุมวาระวิสามัญ เพราะฉะนั้นการประชุมใน
วันนี้จึงเป็นการประชุมวาระสามัญครั้งที่ 1/2557 ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ขอน าเรียนที่ประชุม เรื่อง
ของการปรับวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ในวาระที่ 4.3 เรื่องการพิจารณาโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง การ
จัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไปเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 5.2  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่  
12/2556 
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 แล้วมีการแก้ไข ดังนี้ 

1) หน้า 8 วาระท่ี 1.5 ปรับใจความของข้อความให้ตรงตามข้อกฎหมายในส่วนของการสรุป
เรื่องจากเดิมนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามมติ        
ของที่ประชุมในครั้งที่ 11/2556 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (8) 
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอด
ถอน ... อธิการบดี ... และมาตรา 18 (9) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนรอง
อธิการบดี  . . .  ซึ่ ง ในส่ วนของผู้ ช่ วยอธิ การบดีนั้ น เป็นอ านาจของอธิการบดี  ไม่ ใช่ อ านาจของ 
สภามหาวิทยาลัย แต่สามารถน าข้อมูลมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบได้ 
  2) แก้ไขข้อความจาก “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝากกองทุนสวัสดิการและ   
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝากกองทุนสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย” ในทุกส่วนที่ใช้ข้อความดังกล่าว 
 



 ๓ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามท่ีได้มีการแก้ไขข้อความให้ตรงตามข้อกฎหมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน าเสนอค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 12/2556 มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 26/2556 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 ลงนามโดยศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยจึงอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว   รองอธิการบดี ท า
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 
2556 ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดนี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 
 ๓.๒  สรุปข้อมูลศูนย์การศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 12/2556 วันพฤหัสบดีที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รองอธิการบดีด าเนินการจัดท า
ข้อมูลของศูนย์การศึกษาในประเด็น (1) สถานะของศูนย์ (2) จ านวนนักศึกษาในศูนย์ เพ่ือใช้ในการค านวน
ยอดเงินตามจ านวนนักศึกษาจริง (3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ (4) ระยะเวลาสิ้นสุดของศูนย์ฯ  (5) 
ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝาก กองทุน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนังงาน
มหาวิทยาลัย มีมติให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
  จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 
2556 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
การพิจารณา ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

(1) ขอให้แก้ไขชื่อหัวข้อให้ตรงกับประกาศค าสั่งที่แต่งตั้งใน (5) จาก “ข้อมูล 
คณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝาก กองทุน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น 
“ข้อมูลคณะกรรมการจัดการดูแลเงินฝาก กองทุน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนังงาน
มหาวิทยาลัย”  

(2) ขอให้แก้ไขชื่อหัวข้อใน (3.2) จาก “เรื่อง สรุปข้อมูลศูนย์การศึกษา” เป็น “เรื่อง สรุป 
ข้อมูลสถานีบริการสารสนเทศ” 



 ๔ 

(3) ขอให้จัดท าเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนระบบปกติ หรือส่วนภาคปกติ (2) ส่วนที่เป็นสถานี 
บริการสารสนเทศ โดยการน าเสนอข้อมูลในเรื่องนี้เข้าสู่สภาไม่ควรน าเข้าไปอยู่ในเล่มของการประชุม แต่ควร
จัดท าเป็นเล่มพิเศษ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม และควรท าข้อมูลในเรื่องสถานีบริการสารสนเทศ
ให้เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ถอนวาระ โดยมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  เรื่องการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่ง    
ที่ว่างลง 
 

สรุปเรื่อง 
  เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
จากการลาออกของ ศาสตราจารย์  ดร.พจน์ สะเพียรชัย และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 เพื่อให้ไก้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน 1 คน คณะกรรมการสรรหาฯได้ด าเนินการตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2547 และได้ด า เนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
และได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.บุญลือ ทองอยู่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 เรื่อง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
  เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น าเสนอค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย             
ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/2556 วันพฤหัสบดีที่ 
14 พฤศจิการยน พ.ศ.2556 โดยได้เสนอชื่อรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็น
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557 ลงนามโดยศาสตราจารย์  
นพ.พยงค์   จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 

  5.1 เรื่อง การขออนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรประจ าภาค
เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 
  

สรุปเรื่อง 
  เลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางสภาวิชาการในคราวประชุมวันที่ 1 สิงหาคม 
2556, 12 กันยายน 2556, 3 ตุลาคม 2556, 15 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้
พิจารณาการประเมินผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (ตามอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 2 มาตรา 22(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายวิชาการ 
และหลักสูตรการเรียนการสอน และวัดปนะเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย) โดยให้การอนุมัติผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้นจ านวน 689 คน 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 689 คน 
 

  ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง การจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

 

สรุปเรื่อง 
  เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังการจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 
  

มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติการจัดตั้งกองคลังและกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง อ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/๒๕๕๗ 
เลขานุการฯ  แจ้งนัดก าหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕๕7 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร100ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12.00 น. ก่อนเริ่มการประชุม             
ในเวลาดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.20 น. 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว 
                      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                 ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


