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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

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

๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี      กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๑. นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๓. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้น าเสนอวาระการประชุม 
๓. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๕. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ ผู้บันทึกการประชุม 
๖. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย ผู้บันทึกการประชุม 
๗. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๘. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๙. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๑๐. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี 

 ทางการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 

  ศาสตราจารย์  นพ.พยงค์    จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่ าว เปิดประชุม และได้  
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การเยี่ยมชมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเยี่ยมชมความพร้อม
การจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์  นพ.พยงค์ จูฑา  
ศาสตราจารย์  ดร . วั ลลภา  เทพหั สดิ น  ณ อยุ ธยา  นายวรพงษ์  ว รรณศิ ริ  นายสุ ภ าพ เคี ยนทอง  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา เพ่ือรับทราบข้อมูลความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการจัดตั้ง
วิทยาลัยการดนตรี  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และประธานสาขาวิชา 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเข้าร่วมบรรยาย
พิเศษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประธานสาขาวิชา เรื่อง “นโยบายและการเตรียม 
ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้เสนอประเด็นปัญหา  
2 ประเด็น ได้แก่ (1) จากการศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  
มีการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 2. กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี และมหาวิทยาลัย 
ศิลปศาสตร์ 3. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย
Comprehensive 4. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัย Comprehensive ได้ โดยควรมีการจัด
การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่อยู่ในด้านสังคมศาสตร์ (2) ประเด็นความคับแคบ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีการขยายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดตั้งวิทยาลัย และจัดตั้ง



๓ 

 

หน่วยงานต่างๆ ท าให้อาคารสถานที่อาจไม่เพียงพอ ในอนาคตควรมีการขยายพ้ืนที่ไปยังต่างจังหวัด เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 10กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ และรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และน าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 แล้ว มีการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2557 หน้าที่ 16 วาระที่ 6.5 “Fontys university of applied science international campus  
เมือง venlo” แก้ไขเป็น “Fontys University of Applied Science International Campus เมือง Venlo” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัย 
ของนายกฤษฎา  สุขส าเนียง 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  โดยแต่งตั้ง
นายวรพงษ์ วรรณศิริ  เป็นประธานคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่ง  
ปลดออกจากราชการ  กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขส าเนียง 
  คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยได้ด า เนินการพิจารณา  
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของนายกฤษฎา สุขส าเนียง  โดยจัดประชุมจ านวน 4 ครั้งและในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯได้จัดท ารายงานการประชุมและรายละเอียด
บันทึกการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  รายละเอียดในเอกสารลับ
นอกเล่มประชุม 
การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นการลับ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ได้เสนอผลการ
พิจารณามา 
 

  3.2 รายช่ือสาขาวิชาเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

(1)  งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้จัดท ารายชื่อสาขาวิชาเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
โดยใช้แนวทางท่ี ISCED ก าหนดไว้แล้วน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  



๔ 

 

ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวในหลายมุมมอง ได้แก่ 

 (1.1) กรอบแนวทางของ  ISCED ที่ก าหนดไว้ในบางกลุ่มมีรายละเอียดของสาขาวิชาย่อยที่ 
ไม่สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มวิชาในปัจจุบันควรปรับประยุกต์ 

 (1.2) ควรจัดแบ่งกลุ่มวิชาโดยให้น าคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการจัดท า
รายชื่อของสาขาวิชา 

 (1.3) ควรตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันหรือไม่มีแนวโน้มที่
จะเปิดการเรียนการสอนออก 

 (1.4) ควรเพ่ิมเติมสาขาวิชาในสายการจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาการสอนต่างๆ 
 (1.5) ควรเสนอในลักษณะสาขาวิชาหลักๆ โดยมิให้แยกย่อยมากเกินไปเพ่ือประโยชน์ 

ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ  รวมทั้งการต่อยอดการท าผลงานวิชาการของคณาจารย์ด้วย 
(1.6) ขอให้งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวแล้วน ามาเสนอ 

ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
(2) งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ได้น าประเด็นเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เข้าสู่ที่

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือรับค าแนะน าเพ่ิมเติมและปรับปรุงรายชื่อสาขาวิชาเพ่ือ
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว  ดังนี้ 

(2.1) การจัดกลุ่มหลักรายชื่อสาขาวิชา โดยปรับประยุกต์จาก ISCED ให้เหมาะสมกับบริบท 
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(2.2) การปรับเปลี่ยนสาขาวิชาย่อยๆในแต่ละกลุ่มที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มรายชื่อหลัก ให้
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2.3) การแจกแจงให้เห็นชัดเจนว่า ในแต่ละสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งของคณาจารย์ที่สังกัดในคณะใดๆ  

(2.4) การตัดรายชื่อสาขาวิชาที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันหรือไม่มีแนวโน้มที่
จะเปิดการเรียนการสอนออก 

(2.5) การเพ่ิมเติมสาขาวิชาในสายการจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาการสอนต่างๆ 
  ทั้งนี้ การปรับปรุงได้ค านึงถึงการก าหนดรายชื่อสาขาวิชาหลักๆ โดยมิให้แยกย่อยมากเกินไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ  รวมทั้งการต่อยอดการท าผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ด้วย 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปไดด้ังนี้ 

(1) มีความซ้ าซ้อนกันของสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หากมีการขอใหม่ควรเป็นวิชาพ้ืนฐานการศึกษา เพ่ือให้เกิดความชัดเจน โดยผู้น าเสนอได้ชี้แจงว่าในทางปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา มีการสอนวิชาเอกภาษาไทยทั้ ง ในคณะครุศาสตร์และ 
คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ทราบถึงธรรมชาติของมหาวิทยาลัย โดย  
การตั้ง Readers เพ่ือพิจารณาผลงานของอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จะพิจารณาคัดเลือก 
Readers ซึ่งมีความโน้มเอียงไปทางด้านการศึกษาที่เน้นภาษาไทย และหากเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์  
จะเน้นทางด้านอักษรศาสตร์ เป็นต้น  

 



๕ 

 

(2) ให้ค าแนะน าในการแก้ไขรายชื่อสาขาวิชา ดังนี้ 
(2.1) กลุ่มสาขาวิชาที่ 1 สาขาวิชาย่อยล าดับที่ 9 “คณิตศาสตร์ศึกษา” เป็นเรื่องการสอน 

ซึ่งต่างจาก สาขาวิชาย่อยล าดับที่ 5 “การศึกษา(คณิตศาสตร์)” / สาขาวิชาย่อยล าดับที่ 19 “การแนะแนว
อาชีพ” ควรไปรวมกับ สาขาย่อยล าดับที่ 17 “จิตวิทยาและการแนะแนว” / สาขาวิชาย่อยล าดับที่ 18 ควรเป็น 
สาขาวิชา “จิตวิทยาการศึกษา” ของคณะครุศาสตร์ และควรเพิ่มสาขาวิชาย่อย “นิเทศการศึกษา” 

(2.2) กลุ่มสาขาวิชาภาษา ปรัชญา และศาสนา ควรเพ่ิมเป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ภาษา 
ปรัชญา และศาสนา เพ่ือให้ครอบคลุมสาขาวิชาย่อย 

(2.3) กลุ่มสาขาวิชาที่ 5.1 สาขาวิชาย่อยล าดับที่ 11 “ภูมิสารสนเทศ” สามารถระบุอยู่ใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วยได ้

(2.4) กลุ่มสาขาวิชาที่ 5.3 สาขาวิชาย่อยล าดับที่ 11 “การจัดการสารสนเทศ” สามารถ
ระบุอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วยได้ 

(3) ให้ใช้การแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการของ ISCED เพราะตรงกับแนว มคอ.1 เพ่ือความชัดเจน
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  

มติที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อสาขาวิชาเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกับคณะวิชา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การน าเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 17 กรกฎาคม 2557  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด  ให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 19/2557  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  และ
สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าน าเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้น าเสนอที่ประชุมถึง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน พ.ศ. 2557 – 2561 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับฟังการน าเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตในด้านต่างๆ ดังนี้  

(1) การก าหนดจุดเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย และคุณลักษณะเฉพาะด้านของบัณฑิตควรก าหนด 
ให้ชัดเจน เช่น การค้นคว้าวิจัย โดยเน้นการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้มากขึ้น เน้นความเป็นนักวิชาการที่มีความ
แตกต่าง และความเป็นนวัตกรรม รวมทั้งก าหนดฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(2) วิธีการบริหารงานควรกระจายไปยังคณะให้มากขึ้น และควรปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน 
ที่เกี่ยวกับงานทะเบีบนให้อยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด ได้แก่ การรับนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน การส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น 

(3) ด้านอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ควรปรับเพิ่มขึ้นให้มีความเหมาะสม  
(4) คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ควรแยกเป็นคณะกรรมการด้านวิชาการ และ

คณะกรรมการด้านบริหารงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การน าเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 



๖ 

 

 

  4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยายโสม 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557  

ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ านวน 120 ล้านบาท  ให้ด าเนินการโครงการจัดตั้ง  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  วิทยาเขตสระยายโสม  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี  และ  
ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทุก 4 เดือน นั้น 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย  โดยใน 
ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีการอนุมัติใช้งบประมาณ  เป็นการประชุมหารือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกันพร้อมด าเนินการวางแผน  ก าหนดขอบเขตของงานที่จะด าเนินการว่าจ้างหรือ
จัดซื้อต่อไป  ผลการด าเนินงานที่ได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 12.33 ของการด าเนินงานตลอดโครงการ  และ  
ขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  วิทยาเขตสระยายโสม  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2557  ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  ต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2557  วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งวิทยาเขตสระยายโสมโดยมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) เนื่องจากการด าเนินงานมีความล่าช้าเป็นเวลาสองเดือน ควรจัดท าแผนการด าเนินงานเป็น
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ในส่วนของก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพ่ือรายงาน 
ความคืบหน้าในแผนงานและแผนเงินอย่างเป็นระบบ 

(2) การใช้ Internet สามารถเชื่อมสัญญาณจากโรงเรียนสระยายโสม ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขต 
ไม่เกิน 2.5 กิโลเมตร และควรมีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตผ่านเครือข่าย Internet เพ่ือเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่าย 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาเขตสระยายโสม 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 

(1)  การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ด าเนินการตามสาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2554 โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” เพ่ือด าเนินการต่างๆตาม
ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น 

(2)  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย  
ที่ 8/2555 ได้ครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามสาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว ที่ระบุไว้
ในข้อ 8 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



๗ 

 

จากบุคคลที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งต้องครอบคลุม
สาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน (3)รองอธิการบดีหรือ
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ (4) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(3)  มหาวิทยาลัยพิจารณาตามสาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 ข้อ 8(1)(2)(3)(4) แล้วเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มีอ านาจ
และหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ.2554 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
 

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
  

  5.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

สรุปเรื่อง 
(1) อาจารย์วินัย  สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) จัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสาธารณสุข 
(2) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อ (1) คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ.2554  ข้อ 13 “คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
คณาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุ โลม...”และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555, (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 

(3) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554  ข้อ 13 ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2555, (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10)พ.ศ.2556
ภายหลังจากการด าเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

(4) มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ ดร.วินัย  สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ)เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8 
ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

การพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีมติอนุมัติ ให้อาจารย์  ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์ พิ เศษ) เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2556 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ (อาจารย์พิเศษ) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อน
วันที่ 8 ตุลาคม 2556   
 

 5.3 การจัดท าโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ประเทศ
เนเธอร์แลนด์และเยอรมนี 
สรุปเรื่อง 
  (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ  เรื่องบทบาท
ของสภากับแนวทางก ากับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือเตรียม  
ความพร้อมเพ่ือปรับบทบาทภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  รวมทั้งการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ  ด้วยการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ณ Fontys University 
of Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศ 
เยอรมนี  ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2557  โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภาวิชาการจ านวน 30 คน 
  (2) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการ  ก าหนดการ  และค าสั่งเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ  และการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี รวมถึงการเตรียมการ  
ในด้านต่างๆ  น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557  วันพฤหัสบดีที่ 21 
สิงหาคม 2557 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นให้มีการวางแผน ก าหนดการด าเนินการในการ 
เข้าร่วมประชุมของสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหาร ระหว่างสองมหาวิทยาลัยล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยประเทศเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี  เช่น 
การท าบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU) เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดท าโครงการเสวนาทางวิชาการและการศึกษาดูงาน ณ Fontys University of 
Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศ 
เยอรมน ีโดยมหาวิทยาลัย และมีก าหนดการเดินทางไปท าหนังสือเดินทางในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 
9.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 9/๒๕๕๗ 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 18
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   



๙ 

 

๖.๒ การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
  ดร.สุรัฐ  ศิลปอนันต์ ได้สอบถามที่ประชุมถึงการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เนื่องจาก 
เกิดความล่าช้าอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้  จึงควรมีการด าเนินการสรรหา 
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยเร็ว  
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 

(1) การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งมีความส าคัญอย่างยิ่งและควรด าเนินการโดยเร็ว แต่อาจมี 
การติดขัดในกระบวนการพิจารณาโปรดเกล้าฯ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากมีคดีความใน 
ชั้นศาลปกครอง  

(2) ข้อสังเกตในการนับวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีของรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์  
หนูชูชัย ที่ยังไม่มีข้อยุติ จึงควรท าหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือความถูกต้อง 
ในการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา และสภามหาวิทยาลัย 

(3)  มหาวิทยาลัยไม่ควรเว้นว่างต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นเวลานาน  ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาโดยเร็ว  
 

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีและฝ่ายเลขานุการด าเนินการหาข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในคราวถัดไป 
 

  ๖.3 หนังสือจากส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กรณีขอโปรดเกล้า นายบุญลือ  
ทองอยู่ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ได้น าเสนอที่ประชุมถึงหนังสือจากส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีขอโปรดเกล้า นายบุญลือ ทองอยู่ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ 
เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
 

  6.4 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ได้เสนอที่ประชุมว่า พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราจ้างที่ท า
สัญญาปีต่อปียังไม่ได้รับการต่อสัญญา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายอธิการบดีให้ดูแลการด าเนินงานจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ของกองบริหารงานบุคคลและงานนิติการ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑7.20 น. 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


