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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
  และรักษาราชการแทนอธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ     กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 
2. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์ศักดา   เซะวิเศษ         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๔. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๘. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี 

 ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้ง นายบุญลือ ทองอยู่ 
 

ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งนายพจน์ สะเพียรชัย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นั้น เนื่องจาก นายพจน์ สะเพียรชัย ได้ขอ
ลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2557  
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายบุญลือ ทองอยู่ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแทน นั้น 
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ณ วันที่ 
18 พฤศจิกายน 2557  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2557 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557   
 

เลขานุการฯ  น า เสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุม ครั้ งที่  10/2557  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่  4/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2557    

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 และรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2557  
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาในคราวประชุมครั้ งที่  10/2557  
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  เพ่ือน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  3.2 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗   
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๗  
เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา รักษาราชการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป บัดนี้ การรักษา
ราชการแทนอธิการบดีดังกล่าว ได้ครบ ๑๘๐ วันลงแล้ว เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งต่อมา 
สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  มีมติแต่งตั้งให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  เพ่ือให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่ และให้มี
อ านาจในการแต่งตั้งรองอธิการบดี 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
3 เรื่อง คือ ค าสั่งที่ 31/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ค าสั่งที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้ง  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค าสั่งที่  33/2557 เ รื่อง แต่งตั้งเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3099/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
อธิการบดี เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 
 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้ช่วยอธิการบดี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 การแต่งตั้งผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2557  
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์  จูฑา               
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 31/2557 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 32/2557 สั่ง ณ วันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้สาระส าคัญ
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
พ.ศ. 2547 ในข้อ 4 และข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (1) กรรมการ
จากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินการเลือกรองอธิการบดี จ านวนสองคน           
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
(กอม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ได้รองอธิการบดีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวน  
สองคน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ในส่วนของผู้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนสองคน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๕๙๗/๒๕๕๗ ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕5๗ 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการสรรหาฯ และ
พิจารณากลั่นกรองเพ่ือให้ได้รายชื่อไม่เกินสามรายชื่อ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ได้รายชื่อจ านวน 3 รายชื่อ คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว 
ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก



๕ 

 

คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรียงตามล าดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 
                  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิทร์  อภิรัตน์วรเดช 
                ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
                ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้แจ้งขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามบันทึกข้อความแจ้งขอสละสิทธิ์ดังแนบ 
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาวาระที่ 5.1 
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกด้วย 

ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้ สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้ง 2 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มีการน าเสนอนโยบาย
การด าเนินงานหรือยุทธศาสตร์การบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและ 
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งน าเสนอนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์การบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวถัดไป 
 

5.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

(1) อาจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล อาจารย์สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์ และอาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร จัดส่ง
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตามล าดับ 

(2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ  

(3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์



๖ 

 

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554, (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ภายหลังจาก
การด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

(4) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 

(2.1) อาจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

(2.2) อาจารย์สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

   (2.3) อาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2557 
 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล  ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้
อาจารย์สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์  ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร  ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2557 
 

มติที่ประชุม (1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปราณีต  ม่วงนวล เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

(2) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

(3) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ 
ไม่ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2557 

 

5.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  (1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว คือ นายกฤษฎา สุขส าเนียง ได้พ้นจากการ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าว เป็น อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ 

(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ระบุ “จ านวน



๗ 

 

และคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน” 

(3) พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย” และ (7) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด” 

(4) มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าวในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สภาวิชาการมีมติ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายดังนี้ 

(1) ควรมีการพิจารณาตรวจสอบในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะครุศาสตร์  
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเฉพาะ เช่น หากสังกัดคณะครุศาสตร์ ผู้สอนต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และหากสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท เป็นต้น  

(2) ควรจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.1 ของสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จากเดิมคือ
นายกฤษฎา สุขส าเนียง เป็น อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา 
 

5.4  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2557) 
สรุปเรื่อง 
  สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าเสนอหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) เ พ่ือขออนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ งที่  6/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 มิถุนายน พ.ศ.2557  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติให้น ากลับไปแก้ไขตามที่คณะกรรมการในสภามหาวิทยาลัยให้ค าแนะน า แล้วให้น าเข้ามาสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
  สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรดังกล่าวตามค าแนะน าของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน ดังรายละเอียดในสรุปการแก้ไขดังแนบ  
พร้อมทั้งได้ก าหนดช่วงระยะของการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 
  (1) ปรับปรุงแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 แล้วจัดท ารูปเล่มของหลักสูตร
และส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  

(2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดส่งหลักสูตรนี้ไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ.2557 (ภายหลังการอนุมัติภายใน 30 วัน) 

(3) สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา ประชาสัมพันธ์รับนิสิตและด าเนินการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 
2/2557 ซึ่งก าหนดเปิดเรียนในวันที่ 5 มกราคม 2558 



๘ 

 

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 
(1) เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 

(1.1) หน้า 2 ให้ตรวจสอบ ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / 
เห็นชอบหลักสูตร ในส่วนของการอนุมัติโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ และข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา ควรเขียนแบ่งเป็นข้อให้ชัดเจน และบรรทัดสุดท้าย ให้ เติมค าว่า “และ” ก่อน  
“นักวิจัย เป็นต้น” 

(1.2)  หน้า 15 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเวลาบรรยายในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และแก้ไขหน่วยกิตวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต และวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ ปรับให้ตรงกันทุกจุด 

(1.3) หน้า 10  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.1 ปรัชญา ไม่ตรงกับหลักสูตร
เพราะไม่ได้เรียนศาสนาอิสลามโดยตรง ควรแก้ไขเป็นมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักธุรกิจที่ ประกอบธุรกิจในศาสนา
อิสลาม รวมทั้งแก้ไข ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ มีการระบุวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมมาตรฐาน 5 ด้าน ซึ่งหลักส าคัญ 
3 ด้านคือ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ต้องมีการระบุให้ครบ รวมทั้งแก้ไขมาตรฐานทีม่ีความซ้ าซ้อนกัน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านความรู้ควรเขียนให้ครอบคลุมชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม ท าให้ไม่ตรงกับหัวข้อหลักสูตรธุรกิจอิสลาม และขาดมาตรฐานที่ 5 ความรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสมานฉันท์กับเพ่ือนร่วมชาติ 
น าสู่สันติสุขของสังคมไทย ไม่มีรายวิชาในหลักสูตรที่สอนเรื่องดังกล่าว 

(1.4) หน้า 12 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 2.3 ปัญหานิสิตแรกเข้า มักระบุปัญหาว่านิสิตไม่มีความพร้อมในเรื่องใด เพ่ือน าไปปรับพ้ืนฐานเรื่อง
นั้นให้ตรงจุด เช่น ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

(1.5) หน้า 42 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ไม่ควร
คัดลอกจากคณะมาทั้งหมด ให้พิจารณาว่าสาขาต้องการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอย่างไร แล้วน าไปแก้ไขให้
สอดคล้องกัน ยกตัวอย่างเช่น ความกตัญญูกตเวทีจะสอนอย่างไร ซึ่งสามารถพัฒนาจากหมวดที่ 4 ข้อที่ 1  
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในข้อ 2 เป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้
แต่ละด้าน เพราะฉะนั้นให้พิจารณาว่าด้านไหนไม่สามารถพัฒนาในห้องเรียนให้อยู่ในข้อ 1 และด้านที่สามารถ
พัฒนาในห้องเรียนได้ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย การเคารพต่อกฎต่างๆของห้องเรียน ควรปรับแก้ 
ให้สอดคล้องกัน และจัดวิชาต่างๆ ให้รับผิดชอบผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งหมด 

(1.6)  หน้า 18 ควรตรวจสอบการใช้ค าในภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้ถูกต้องตรงกัน 
ได้แก่ วิชาการตลาดเพ่ือการอาเซียน ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Marketing for ASEAN Community” ซึ่งไม่ถูกต้อง 
ขาดความหมายของค าว่า “Community” และตั้งแต่หน้า 23 เป็นต้นไป ให้แก้ไขหัวข้อค าอธิบายรายวิชาโดยต้อง
มีภาษาอังกฤษประกอบด้วย 

 
 



๙ 

 

(1.7)  แก้ไขชื่อและค าอธิบายรายวิชาดังนี้  
(1.7.1) หน้า 26 การล าดับวิชาบังคับวิชาพ้ืนฐานศาสนาอิสลาม ต่อด้วยวิชา

ประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามอาจไม่ถูกต้อง ควรปรับเป็นประวัติศาสตร์ก่อนแล้วจึงต่อด้วยพื้นฐาน  
(1.7.2) หน้า 27 จริยธรรมธุรกิจอิสลาม ค าอธิบายรายวิชาไม่ครอบคลุมตามชื่อวิชา 

เนื่องจากไม่มีเนื้อหาเรื่องศาสนาอิสลามเลย แตเ่ป็นเนื้อหลักการทั่วไปเท่านั้น  
(1.7.3) หน้า 30 “Food technology for Halal Products” แก้ไขเป็น “Food 

Technology for Halal Products”  
(1.7.4) หน้า 31 “การวิจัยธุรกิจอิสลาม” เนื้อหารายวิชาเป็นวิจัยทั่วไปไม่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับอิสลาม 
(1.7.5) หน้า 32 ค าอธิบายรายวิชาไม่ได้ระบุถึงการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ วิชาการสัมมนา

ธุรกิจอิสลาม ให้เพ่ิมหลักการสัมมนาให้ครอบคลุมตามเนื้อหาของวิชาด้วย และวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจอิสลาม ให้เพิ่มการฝึกประสบการณ์ให้ครอบคลุมด้วยเช่นกัน 

(1.8) หน้า 14 ควรตรวจสอบแก้ไขตัวเลขที่มีความผิดพลาดในตารางงบประมาณรายรับ 
และงบประมาณรายจ่าย ทั้งในส่วนของจ านวนนิสิต และงบประมาณ 

(1.9) หน้า 39 อาจารย์ล าดับที่ 5 วุฒิการศึกษา M.B.A. “(Commerec)” แก้ไขเป็น 
“(Commerce)” 

(1.10) หน้า 46 ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ควรเพ่ิมเติม 
คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอิสลามให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

(1.11) หน้า 97 ตารางเปรียบเทียบควรท าให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน 
(2) โครงสร้างของหลักสูตร ในวิชาเอกจ านวน 84 หน่วยกิต ต้องสรุปให้ได้ว่าส่วนใดเป็นหลัก 

มี 3 ประเภท ได้แก่ 1. ว่าด้วยหลักอิสลาม 2. ว่าด้วยธุรกิจทั่วไป และ 3. ว่าด้วยธุรกิจอิสลาม 
(3) ให้ตรวจสอบคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพราะมีคุณวุฒิไม่ตรงสาขาวิชา และไม่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ 
(4) ให้คณาจารย์ผู้พัฒนาหลักสูตรท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรธุรกิจอิสลาม 

ว่าเป็นหลักบริหารธุรกิจทั่วไปที่น าหลักการทางศาสนาและหลักกฎหมายครอบครัวของศาสนาอิสลามเข้าไป
ผสมผสาน ซึ่งเป็นวิชาบูรณาการระหว่างบริหารธุรกิจกับหลักการทางอิสลาม ไม่ใช่หลักการ ทางอิสลาม 
เพียงอย่างเดียว ต้องน าสาขาของการบริหารธุรกิจมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

(5) หลักสูตรก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อไม่ทันจึงมาขอเปิดในภาคเรียนที่ 
2 ซึ่งมีผลกระทบต่อแผนการจัดการศึกษา และงบประมาณ ควรแก้ไขในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องด้วย 

(6) ควรให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้อง
เบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และควรขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น 

(7) ควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษาส าหรับวิชาภาษาอารบิกด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้น ากลับไปแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า  
 
 
 
 



๑๐ 

 

5.5 การแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในคราวประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และได้มีค าสั่งที่ 31/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2557 แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการบริหารงานราชการ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 32 ที่ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของ
อธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 ซึ่งระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งทางด้านระดับการศึกษา ท าการสอนหรือ 
มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และในมาตรา 
18 (9) ที่ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี ตามค าแนะน าของ
อธิการบดี กอปรกับสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 3 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ไปแล้วนั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่องและครอบคลุมภาระงานที่ส าคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอเสนอการพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีเพ่ิมเติม จ านวน 3 ราย 
ตามค าแนะน าของอธิการบดี ดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
(3) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ    

 

การพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 
(1)  กรรมการได้ตั้ งข้อสั ง เกตเรื่ อง การเสนอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า จะมีผลตั้งแต่
วันที่สภามีมติแต่งตั้ง หรือตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจท าให้ต าแหน่งอธิการบดี
กับรองอธิการบดีเกิดความทับซ้อนกัน โดยกรรมการได้ให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวว่า  ไม่สามารถระบุวันที่เพ่ือให้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ได้ แต่จะมีการพิจารณาเป็นกรณีไป กรณีตัวอย่างเช่น บุคคลที่ได้รับการเสนอให้ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีด้วย จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้อนหลังมาตั้งแต่วันที่รักษาราชการ ซึ่งมิใช่กรณีของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 

(2) เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ
เลือกให้เป็นอธิการบดีในระหว่างรอการเสนอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา ให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองอธิการบดี  เพ่ือให้รับรู้ความเป็นไปของมหาวิทยาลัยและมีสิทธิ์เข้าร่วม 
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 



๑๑ 

 

(3) เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ยังด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพ่ือมิให้การด ารงต าแหน่งทางบริหารเกิด
ความซ้ าซ้อนกัน จึงเห็นสมควรถอนวาระการประชุม และให้เป็นอ านาจของรักษาราชการแทนอธิการบดี ในการ
แต่งตั้งรองอธิการบดี แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป 
มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม และให้อ านาจรักษาราชการแทนอธิการบดีในการแต่งตั้งรองอธิการบดี 
แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/๒๕๕๗  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


