
๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
  และรักษาราชการแทนอธิการบดี 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ติดราชการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 
๔. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์         ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. อาจารย์อภิญญา  หนูมี          ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๘. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.00 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 จึงต้องมีการสรรหา
กรรมการใหมโ่ดยด าเนินการตามข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
และข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547   
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่  
2 เมษายน พ.ศ.2558 
  ศาสตราจารย์  นพ .พยงค์   จูฑา  ประธาน แจ้ งต่ อที่ประชุมถึ งการประชุม วิ สามัญ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เนื่องจากมีวาระการประชุมส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนในการพิจารณาอนุมัติ  
โดยสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

(1) การพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 
(2) การพิจารณาข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
(3) การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ 
จึงขอก าหนดนัดประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 

พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  1.3 การน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปสู่
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และได้มีการประชุมเรื่องนี้ ไปแล้วเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการและมีการประชุมพิจารณาหลายครั้ง ขณะนี้รัฐบาลมีการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว  
5 แห่ ง  ได้แก่  มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร คาดว่าก าลั งจะอนุมัติอีก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
จะท าให้การบริหารงานมีความสะดวกและคล่องตัวในหลายประการทั้งด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการเงิน 
จึงขอให้น าเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการน า
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๓ 

 

 
  1.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้กล่าวถึงการเดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือให้คณะกรรมการฯได้ติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งสระยายโสมอย่างเป็นรูปธรรม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

(1) หน้า 8 วาระที่ 5.2 มติที่ประชุม บรรทัดสุดท้าย แก้ไขเพ่ิมเติมจากค าว่า  “โดยมีเงื่อนไขให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยน ากลับไปแก้ไข” เป็น “โดยมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาเพ่ือความรอบคอบ หากมีการแก้ไขในสาระส าคัญให้ปรับแก้ไขแล้ว  
จึงน าเสนอสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง” 

 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ตามท่ีได้มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลขึ้น เพ่ือยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่แทนข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว  
และมีการปรับปรุงเนื้อหาหลายส่วนโดยจ าเป็นต้องเพ่ิมองค์ประกอบของตัวแทนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าไป  
ร่วมด้วย คณะกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้ยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ได้มี
มติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ.2558 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2556 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ โดยให้เสนอเรื่องการขอโปรดเกล้าฯถอดถอน  
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย พ้นจากการด ารงต าแหน่งอธิการบดีก่อน หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการเสนอเรื่อง
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไป พร้อมกันนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยให้ด าเนินการตามหลักกฎหมายที่ก าหนดและตามแนวปฏิบัติในหนังสือของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยเพ่ิมข้อความให้เสนอเรื่องเ พ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯถอดถอนรองศาสตรจารย์ 
ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย พร้อมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่จะเสนอขอโปรดเกล้าฯถอดถอนบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 จึงน า
เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เข้าสู่ 
การพิจารณารับรองเพ่ือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ ถอดถอนต่อไป 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตถึงวันที่ของการให้เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย คือนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจกระทบต่อการใดทีผู่้นั้นปฏิบัติไปขณะด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือไม่ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้น าเสนอในประเด็นดังกล่าวว่าเนื่องจากมีกฎหมายรองรับไว้คือมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ถาปรากฏภายหลังวาเจาหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้น 
ตองพนจากต าแหนง การพนจากต าแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอ านาจหนาที่” 
และผู้ที่สามารถลงมติเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวได้คือกรรมการที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมในรายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 จ านวน 19 คนเท่านั้น 

ที่ประชุมพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการแก้ไขรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง จึงเห็นชอบให้เพ่ิมข้อความ “...และให้
เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2555”  

อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ได้กล่าวในที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ตนเองไม่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม 
ในคราวดังกล่าว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น   
  นอกจากนี้ที่ประชุมได้สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีความระหว่างสภามหาวิทยาลัยและ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองและยัง
ไม่มีการนัดพิจารณาครั้งแรก หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  



๕ 

 

 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ การขอแก้ไขมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 โดยเพ่ิมเติมข้อความ 
ในข้อ (1) “...และให้เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  หนูชูชัย  
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555” 
 

5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามต าแหน่ง 

สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 30/2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งในค าสั่งดังกล่าวได้ระบุชื่อบุคคลทั้งหมด 25 คน และ 
ในจ านวนนี้มี 6 คน ได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่ง ได้แก่ 
 (1) ผู้อ านวยการเขตธนบุรี 
 (2) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ 
 (3) นายกองค์การบริหารนิสิต 
 (4) ประธานสภานิสิต 
 (5) นายกองค์การบริหารนักศึกษา 
 (6) ประธานสภานักศึกษา 

เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ได้มาโดยต าแหน่ง
ดังกล่าวมาโดยตลอด จึงท าให้เกิดปัญหาในการประชุม เพ่ือให้การประชุมของคณะกรรมการฯเป็นไปอย่างสะดวกและ
ต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจากต าแหน่งดังกล่าว  
 

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า ในประเด็นดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาเช่นกัน โดยมีความเห็นว่าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเขตธนบุรีและผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือไม่ ได้ปรากฏในข้อบังคับฯว่าด้วยองค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งโดยระบุต าแหน่งไม่ได้ 
หากเห็นชอบตามที่เสนอมาจะเป็นการกระท าที่นอกเหนือข้อบังคับฯ เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ และหากมีการ
แก้ไขข้อบังคับฯ ควรมีการพิจารณาถึงประเด็นในส่วนที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งจากนิสิตนักศึกษาที่มีจ านวนมากเกิน
ความจ าเป็นด้วย ทั้งนีก้ารแก้ไขข้อบังคับฯจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามต าแหน่ง และให้
น าข้อบังคับฯว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ไปพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม 
 

5.3  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 

 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 17 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน



๖ 

 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 เพ่ือให้การให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3 (5) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ตาม
ข้อ 3(6) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558 สภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 จึงพิจารณาเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
โดยคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
  

การพิจารณา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ 

ผลพันธิน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งอาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า 
 

  5.4 การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ   

สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ มบส. จะครบวาระในการด ารงต าแหน่งฯ คราวละ 2 ปี ในวันที่ 20 มีนาคม 
2558 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามสาระส าคัญใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 20 วรรคสอง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547 ในข้อ 4 (3) ข้อ 6 และ 
ข้อ 7 (2) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกค าสั่งที่ 386/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ  
เพ่ือด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการทั้งในส่วนที่มาจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า และในส่วนที่มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และออกประกาศฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวในข้อ 1 ใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ
สรรหา ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจ า และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก พร้อมทั้งได้จัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาดังกล่าวเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลสรุปในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (1) การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของคณะต่างๆ/บัณฑิต
วิทยาลัย ด้วยการมอบหมายให้กรรมการประจ าคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยเรียกประชุมคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้มีการคัดเลือก
ผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าของแต่ละหน่วยงานๆ ละ 1 คน เป็นกรรมการสภาวิชาการ  
 (2) การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ด าเนินการโดยคณาจารย์ประจ า
ของคณะต่างๆ/บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จากนั้นคณบดีและคณะกรรมการประจ า
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและเรียงล าดับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ แล้วจัดส่ง
มายังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าเป็นเอกสารระบุชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่



๗ 

 

ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอก
ต่อไป 
 

การพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ แล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการ 
สภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา โดยมีประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) การที่สภามหาวิทยาลัยจะสามารถคัดสรรจากรายชื่อที่คณะเสนอมาได้นั้น ควรมีรายชื่อมากกว่า 
1 คนจากแต่ละคณะ เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ก าหนดให้คณะสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน 3 คน  

(2) ควรมีการระบุรายละเอียดของการท างานประกอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาเป็นกรรมการสภา
วิชาการได้รับทราบ 

(3) ให้พิจารณาปรับแก้ข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการสรรหาสภาวิชาการในส่วนของผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่เป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการพลเรือน และพนักงานของรัฐ  
ในมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจ า ประกอบด้วย 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที 
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์ 
(5) อาจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี 

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย 
(1) ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  วงษ์วิทิต 
(3) ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ 
(4) นายประวิน  พัฒนพงษ์ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  ด่านพาณิชย์ 

 

  5.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สรุปเรื่อง 
 (1) อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู และอาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตามล าดับ 
 (2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อที่  1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ.2554 และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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...ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 



๘ 

 

 (3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด 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 าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิและ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

 (4) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (4.1)  อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 

 (4.2)  อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ เสนอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟ่ืองฟู ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ 
นาถรังสรรค์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2557  
 

มติที่ประชุม (1) อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟ่ืองฟู ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  

(2) อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
 

5.6 โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม 
สรุปเรื่อง 
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งสระยายโสม ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจ านวน 
120 ล้าน และได้น าแผนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเข้าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม  
ครั้งที่ 2 และการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณจ านวน 120 ล้าน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
 

 
 
การพิจารณา 



๙ 

 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งสระยายโสมควรมีการวางแผนการท างานให้ชัดเจน และหากในอนาคตมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ควรใช้
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดินและควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งสาขาวิชาที่เปิดสอนควรมีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ซ่ึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย  
 

มติที่ประชุม (1) รับทราบ รายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม  
(2) อนุมัติ การปรับแผนการด าเนินงานใหม่ในงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรจ านวน 120 ล้านบาท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/๒๕๕8  
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  6.2 ก าหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 1/2558 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่  1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน  
พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑2.00 น. 
 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                           ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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