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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

1. ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี      กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
9.   ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
10.   นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
11.   รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
12.   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
13.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
14.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
15.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
16.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
17.   อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
18.   อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
19.   รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
20.   นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ   กรรมการ 
21.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดภารกิจ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้บันทึกการประชุม 
2. อาจารย์อภิญญา สงเคราะห์สุข ผู้บันทึกการประชุม 
3. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

4. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ ผู้บันทึกการประชุม 
5. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย ผู้บันทึกการประชุม 
6. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
7. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
8. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การปรับระเบียบวาระการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขออนุญาตปรับวาระ
การประชุมโดยให้เลื่อนวาระที่ ๔.๓  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า มาเป็นวาระ 
ที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าได้มีสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย์ประจ าได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า พ.ศ.๒๕๔๗ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๘๖๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศ เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเปิดรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๗ และก าหนดวันเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ได้ด าเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ และได้จัดท าประกาศ 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

(๑) อาจารย์วิกรม ศุขธณี จากคณะครุศาสตร์ 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๓) อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว จากคณะวิทยาการจัดการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เลขานุการฯ  น า เสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วมีการแก้ไขดังนี้ 

(1) หน้า ๑๐ วาระท่ี ๕.๒ “มีส่วนราชการภายใน” แก้ไขเป็น “มีส่วนราชการภายในส านักงาน
อธิการบดี”  

(2) หน้า ๑๑  วาระที่ ๕.๒“กองคลังของมหาวิทยาลัยดูแลงบประมาณ จ านวน ๖๐๐  
ล้านบาท” แก้ไขเป็น “กองคลัง ของมหาวิทยาลัยดูแลงบประมาณ จ านวน ๙๐๐ ล้านบาท”  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามท่ีได้มีการแก้ไขข้อ (๑) และข้อ (๒) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ๓.๑ สถิติจ านวนนิสิต / นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม ถอนวาระ เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ประกาศสภามหา วิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา เ รื่ อ งการจัดตั้ ง 
ส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่   

๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง การจัดตั้งกองคลัง 
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่ าว มหาวิทยาลัย 
ได้เสนอเรื่องโครงสร้างกรอบอัตราก าลังการจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการจัดตั้งกองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการจัดตั้ง  
กองคลัง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ ผลการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
องค์ประกอบ จ านวน คุณวุฒิ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  



๔ 

 

ข้อ (๔) เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามค าสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  
มีจ านวน ๒๕ คน ต่อมานายวิทย์ ขันติเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ถึงแก่กรรมจึงพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามข้อ ๖(๑) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ หมดวาระจากการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
และด าเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือให้ได้รายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง จ านวน ๒ คน โดยจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง และด าเนินการตามประกาศดังกล่าวจนได้รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน  
๔ คน 

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง ได้พิจารณา
คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อจากจ านวนทั้งหมด ๔ คน และได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจ านวน ๒ คน ได้แก่ 
นายดุสิต  ปิยะทัต  และพลโทอิสระ  วัชรประทีป ในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ และได้จัดท าประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง เพ่ือน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมา 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า วาระดังกล่าวมิใช่วาระเสนอ
เพ่ือทราบแต่ควรเป็นวาระเพ่ือพิจารณาจึงขอให้ปรับให้ถูกต้อง เนื่องจากตามมาตรา ๑๘(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งถอดถอนประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และสภามหาวิทยาลัยต้องมีมติแต่งตั้งกรรมการ 
ตามที่ได้มีการสรรหา และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ขอให้ตัดข้อความ “หมดวาระลงตามการเกษียณอายุราชการ” ออก และมีมติให้แต่งตั้งนายดุสิต       
ปิยะทัต  และพลโทอิสระ  วัชรประทีป เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งนายดุสิต   ปิยะทัต  และพลโทอิสระ  วัชรประทีป เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
 

  ๕.๒ การยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
 

สรุปเรื่อง 

 สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในชุดต่างๆ ดังนี้ 
(1) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่  ๕/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ  

สั่ง ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  ๒๒/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  สั่ง ณ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
           (๒)  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  ที่  ๙/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สั่ง ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
                       (๓)  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๖/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน  สั่ง ณ วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 



๕ 

 

          เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ให้รักษาราชการแทน
อธิการบดี  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อกรรมการในค าสั่งต่างๆดังกล่าวข้างต้น  เฉพาะในส่วนที่เป็นอธิการบดี  
ท่านเดิม เป็นรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และการปฏิบัติงานจริง 
 เพ่ือให้คณะกรรมการตามสาระส าคัญในสรุปเรื่องดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อสอดคล้องกับ  
การปฏิบัติงานจริง  มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอยกเลิกค าสั่งต่างๆ ดังกล่าว  และได้ยกร่างเป็นค าสั่งฉบับใหม่   
จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า  
(๑) ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
(๒) ปรับปรุงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยระบุชื่อบุคคล ระบุต าแหน่งตามที่มา 
ในข้อบังคับฯ และระบุต าแหน่งในคณะกรรมการ (ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่การประชุม)   

(๓) การลงวันที่ในค าสั่ง “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่” นั้น ตามข้อบังคับได้ก าหนดไว้แล้ว คือ เริ่มตั้งแต่
วันที่รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ การยกเลิกค าสั่งต่างๆ ดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

 
 

๕.3 การยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖  โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน  เป็นกรรมการ  แต่เนื่องจากมีการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์     
ผลพันธิน ให้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๕  
พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนชื่อในส่วนของประธานกรรมการเฉพาะในส่วน
ที่เป็นอธิการบดีท่านเดิมเป็นรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๕   
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

เพ่ือให้คณะกรรมการตามสาระส าคัญดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อ ๕  และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  ๑๘/๒๕๕๖ 
ดังกล่าว  และได้ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  โดยเสนอแ ต่งตั้งให้  
รองศาสตราจารย์  ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน เป็นประธานกรรมการ 
        อนึ่ง  จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  ส่งผลให้กรรมการว่างลง ๑ ต าแหน่ง กอปรกับการที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าได้หมดวาระลงในวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ส่งผลให้



๖ 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับที่ต้องมีกรรมการที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ ต าแหน่ง ว่างลงอีก ๑ ต าแหน่ง 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างค าสั่งดังกล่าว  และพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน  เพ่ือเป็นกรรมการแทนรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  และพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการแทนผู้ที่หมดวาระ 

 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า  
(๑) ยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย  สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
(๒) แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย โดยระบุชื่อบุคคล  

ระบุต าแหน่งตามที่มาในข้อบังคับฯ และระบุต าแหน่งในคณะกรรมการ (ประธาน รองประธาน กรรมการ 
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่การประชุม)   

(๓) มีมตอินุมัติให้แต่งตั้งนายวรพงษ์  วรรณศิริ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีนาถ  แก้วเนียม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่ งตั้ งนายวรพงษ์   วรรณศิ ริ  กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  
เป็นกรรมการแทนรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการแทนผู้ที่
หมดวาระ 

 

๕.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เกษรา โพธิ์เย็น) 
 

สรุปเรื่อง 
 อาจ า ร ย์ เ กษร า  โ พธิ์ เ ย็ น  ไ ด้ จั ด ส่ ง ผ ล ง าน ทา ง วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ ขอก า หน ดต า แหน่ ง 
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการต้องด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่ง  
ทางวิชาการ พ.ศ.  ๒๕๕๔ ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙) ระบุให้ 
สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ อนุมัติแต่ งตั้ งและถอดถอน. . .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจ ารย์  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังการด าเนินงานแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น าเสนอสภาวิชาการ  
เพ่ือรับทราบ 
 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการได้น าผลการประเมินดังกล่าวเข้าสู่ที่ ประชุม
สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพ่ือให้ความเห็นตามบทบาทหน้าที่
ของสภาวิชาการตามสาระใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒(๖) พิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการพิจารณา 



๗ 

 

ปรากฏว่าสภาวิชาการรับทราบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๖ 
 มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งนี้ 
(ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การส่งผลงานทางวิชาการ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ควรมีหลักเกณฑด์ังนี้ 

(๑) ควรมีการจัดท าใบตอบรับให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแจ้งก าหนดระยะเวลาในการตรวจ
ผลงานที่แน่นอนให้รับทราบแนวปฏิบัติ โดยปกติมีระยะเวลาประมาณ ๒–๓ เดือน  

(๒) ควรมีระเบียบรองรับว่ าหากไม่สามารถติดต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกได้ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้มีการติดต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส ารองในล าดับถัดไปเป็นผู้ประเมินผลงานต่อไป 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์เกษรา โพธิ์เย็น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา โพธิ์เย็น  
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

๕.5 (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่.../๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

สรุปเรื่อง 
  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าเสนอการขอต่อเวลาราชการของ  
รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี สว่างอารมณ์ โดยสาขาวิชาชีววิทยาได้น าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณา ได้แก่ (๑) แบบ กพอ.๑ (๒) แบบ กพอ.๒ (๓) ใบรับรองแพทย์ (๔) บทความวิชาการ  
(๕) บทความผลงานวิจัย และ (๖) เอกสารประกอบการสอน 

ตามสาระส าคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓ “การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา...” และในข้อ ๖(๑) สถาบันอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฉบับนี้...”  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่.../
๒๕๕๗  เ รื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ เ พ่ื อ พิจ า รณาการต่ อ เ วล าร าชการของข้ า ร าชการพล เ รื อน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ เพ่ือด าเนินการตามสาระส าคัญ 
ในประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๖(๑) ดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้รองศาสตราจารย์ 
ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  



๘ 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ ศาสตราจารย์  ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ  
นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู 
ประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นกรรมการ อาจารย์วิกรม ศุขธณี ผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  
บางเขียว รองอธิการบดี เป็นกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล  
รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

๖.๒ การประชุมโดยใช้ระบบ E-document ผ่านการใช้งาน Tablet  
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือความสะดวกและลดการใช้กระดาษ จึงควรให้มี 

การประชุมโดยใช้ระบบ E-document ผ่านการใช้งาน Tablet เริ่มจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบ
วาระการประชุมผ่านทาง E-mail Address ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้คณะกรรมการเพ่ือ
ทดลองใช้ระบบดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องดังกล่าวควรหารือ
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการน าเสนอวาระการประชุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อมีการน าเสนอข้อมูลการประชุมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ก็ควรมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการประชุมไว้ในฐานข้อมูล และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือ
ป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้ด าเนินการทั้งสองระบบ คือ จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลการประชุม 
และรูปเล่มข้อมูลการประชุมส าหรับใช้ในการอ้างอิง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ โดยประสานงานกับรองศาสตราจารย์  
ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  
 
 

๖.๓ การน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีนาถ  แก้วเนียม  สอบถามที่ประชุมว่า คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน โดยปกติจะจัดให้
มีการน าเสนอปีละกี่ครั้ง และจะจัดในช่วงเวลาใด 

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร  เสรีรัตน์  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย 
จะมีการจัดประชุม ๔ องค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เ พ่ือให้ทุกหน่วยงาน น าเสนอ 



๙ 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยก็จะมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในการประชุมดังกล่าว   

ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยก็เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านมีสิทธิ์ในการเสนอวาระการประชุมในหัวข้อที่เห็นว่า 
มีความจ าเป็นเพ่ือแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ผ่านมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอประธาน
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ก าหนดส่งวาระการประชุมไม่ต่ ากว่า ๑๕ วัน ตาม
ข้อบังคับ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๖.๔ โครงสร้างกรอบอัตราก าลังทั้งสายสอน และสายสนับสนุน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .มณีนาถ  แก้วเนียม  สอบถามที่ ประชุม เรื่ องโครงสร้ า ง 

กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัย 

มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง จ านวน ๒ กรอบ ได้แก่ กรอบอัตราสายสนับสนุน ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ
ปรับปรุ งทุกหน่ วยงาน เนื่ องจาก กรอบอัตราก าลั งสายสนับสนุน เดิมที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อนุมัติไปแล้วสิ้นระยะเวลาในปีนี้ และกรอบอัตราก าลังสายสอน อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการเช่นเดียวกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

๖.๕ พฤติกรรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย  
รองศาสตราจารย์ศรีมงคล  เทพเรณู แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ได้รับการร้องเรียน  

เรื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัยประพฤติตัวไม่เหมาะสม  มีการดื่มสุราระหว่างการปฏิบัติงาน ใช้วาจาไม่สุภาพ 
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จึงเห็นว่าเป็นพฤติกรรมการผิดวินัยอย่างร้ายแรง ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


