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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

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

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย      ประธาน 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. อาจารย์อภิญญา หนูมี รองคณบดี               ผู้ช่วยเลขานุการ 

         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ติดภารกิจ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ติดภารกิจ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 การมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มีอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์  
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับ  
การพิจารณาจากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ ให้รับรางวัลเกียรติยศระดับโลก ประเภทผู้น าองค์กร
ดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CEO Leader Award 2017 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวนฤมล  นาคจุติ  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1  ประเภทที่ 1 ในพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. นางสาวณัฐธิดา  พ่ึงพานิช  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 4 ของประเทศไทย ให้เข้าร่วมโครงการ CIMB Young ASEAN Leaders Program 
2017 (CYAL 2017) ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

4. อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม ออกแบบท่าเต้นและฝึกซ้อม ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเต้น
ประกอบพู่ (Cheer Dance) ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประทาน
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
เต้นประกอบพู่ (Cheer Dance) ระดับอุดมศึกษา ณ ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 การรวบรวมรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยไว้ในเว็บไซต์
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูล
อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจ าแนกเป็นรายปีเพ่ือเผยแพร่และเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลผู้ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยระบุข้อมูล
แนวทางวิธีการและกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  



๓ 

 

  1.3 การจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2561 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ 17 – 
19 มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) โดยมีการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ตามเจตนารมย์ที่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นปีที่เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการ
เสนอชื่อต้องเป็นช่วงครบรอบ 100 ปี หรือ 150 ปี ของการเกิดหรือการพิราลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมมีทั้งด้านวิชาการ 
เช่น นิทรรศการ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ และการแสดงด้านความบันเทิง เช่น การแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์เทียนจินนอร์มอล การแสดงละครนอก โขน และการแสดงดนตรี ส่วนกิจกรรมที่ส าคัญในวันศุกร์ที่ 19 
มกราคม พ.ศ. 2561 คือ การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยจ านวน 5 หลัง 
และทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา รวมทั้งทอดพระเนตรการแสดงดนตรีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ของวิทยาลัยการดนตรี และช่วงบ่ายเป็นพิธีวางพวงมาลาในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ประจ าปี 2561 ซ่ึงขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงเจตจ านงมาร่วมพิธีดังกล่าว  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากช่วงเย็นวันนี้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
มีภารกิจในการซักซ้อมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงขอหารือ  
ที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนวาระเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 4.4 - 4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตร ไปพิจารณาในการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. และในการประชุม
วิสามัญดังกล่าวจะมีการพิจารณาวาระการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕60 เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕60 เม่ือวันจันทร์ที่  
25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕60  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
4/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 9 (1) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยข้อ 10 ของข้อบังคับดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ 
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ  
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2556 จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และจัดประชุมจ านวน 4 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 4
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยได้รายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน ดังต่อไปนี้ 
 1. นายชัยสิทธิ  ภูวภิรมย์ขวัญ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล 
การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดย
เปิดเผย ผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ นายชัยสิทธิ  ภูวภิรมย์ขวัญ 
 และที่ประชุมได้พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนับคะแนนโดยเปิดเผย ผลการลงคะแนน
ปรากฏว่าผู้ทีไ่ด้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คือ 
ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
   

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้ นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

2. เห็นชอบให้ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 



๕ 

 

 4.2 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 
สรุปเรื่อง 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ต้องโทษไล่ออกจากราชการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3996/2560 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัยอย่างร้ายแรงต่อสภามหาวิทยาลัย และให้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย โดยผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหนังสืออุทธรณ์ ที่ ศธ0564.10.1/ ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2560  

สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องดังกล่าวให้งานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็น 
รวมทั้งมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย  
ซ่ึงงานวินัยและนิติการได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามที่อธิการบดี
ได้มอบหมาย โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยภายในก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
จึงเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้เสนอความเห็นเป็น 2 
แนวทาง และเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าว พร้อมความเห็นของงาน
วินัยและนิติการและความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายสรุปได้ดังนี้ 

 1) เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2548 เป็นข้อบังคับที่ใช้ส าหรับข้าราชการไม่มีการกล่าวถึงพนักงานมหาวิทยาลัย และไม่ได้ระบุถึงการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีองค์ประกอบ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยและการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย  

2) ในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.
2558 ข้อ 59 ได้ก าหนดให้น าข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2548 มาใช้บังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม โดยสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์กรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และเนื่องจากกรณีดังกล่าวมีรายละเอียดในพิจารณามาก สภามหาวิทยาลัยจึงควรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้เป็นรายกรณี และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
โดยกระบวนการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน  

3) ในส่วนของกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ให้ใช้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าว 

4) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ประกอบด้วย 
- ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน เป็นประธาน  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกจากบุคคลภายนอก จ านวน 2 คน 



๖ 

 

- กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ ศูนย์ ส านัก สถาบัน 
วิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน 1 คน 

- กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
โดยมอบหมายให้นายวรพงษ์ วรรณศิริ เป็นประธาน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการ

เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมต่อไป 
 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบรับการอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
    2. อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ 
 

4.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ได้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดนตรีไทย 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 าเนินการแล้ว
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 1 ราย คือ 

 อาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาดนตรีไทย) 

  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ธิติ ทัศนกุลวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามที่เสนอมา โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์รายนี้จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ต่อไป เนื่องจากมีเอกสารค าสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพดีมาก 
  

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ธิติ  ทัศนกุลวงศ์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาดนตรีไทย) ตั้งแต่
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 



๗ 

 

  4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  ถอนวาระ 
 

  4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 
  ถอนวาระ 
 

  4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  ถอนวาระ 
 

  4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทาง 
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ถอนวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 5.1 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ 0509(4)/ว1932 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2560 ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 5.2 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  
เพ่ือทบทวนนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาระบบและกลไก 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ให้เข้มแข็งและสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าเอกสาร 
ผลการประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูล 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 การรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการ
ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  ของสภามหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวน
นโยบาย (Retreat)  ของสภามหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 สรุปผลการทบทวนนโยบายในประเด็นส าคัญและข้อเสนอแนะจาก



๘ 

 

สภามหาวิทยาลัย ส่วนที่ 4 การน าผลการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะไปสู่การปรับเปลี่ยน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการน าเอกสารดังกล่าวมาประชุมด้วย 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.1 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕61  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2561  ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 
100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  6.2 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน น าเสนอที่ประชุมว่า การปรับหลักสูตรในอนาคต  

ควรพิจารณาถึงนโยบายส าคัญๆของประเทศด้วย เช่น (1) การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
บัณฑิตต้องมีคุณสมบัติผลการสอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด (2) นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต 
ซึ่งหมายรวมถึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตด้วย ควรเพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 
คือ รายวิชากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน และรายวิชาหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล (3) การจัดการเรียนการสอนควรเน้นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy)  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


