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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑. นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๗. อาจารย์วิกรม ศุขธณ ี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๘. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณ ู ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
๒๐. นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์อภิญญา  สงเคราะห์สุข         ผู้บันทึกการประชุม 
๒. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๓. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ ผู้บันทึกการประชุม 
๔. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย 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 การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” (Yong Siew Toh)  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” (Yong Siew Toh Conservatory of Music) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยการน าของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ซึ่งสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย National University of Singapore ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาและพัฒนาให้เป็นนักดนตรีระดับโลก โดยสถาบันดังกล่าวมีความพร้อม
ในทุกด้าน ได้แก่ คณาจารย์ซึ่งเป็นนักดนตรีระดับโลก อุปกรณ์เครื่องดนตรี และอาคารสถานที่จัดแสดง ซึ่งจาก
การศึกษาดูงานดงักล่าวท าให้ทราบข้อมูลเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรีต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 
ศาสตราจารย์ นพ .พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย โดย Webometrics สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
ติดอันดับมากที่สุดประมาณ 20 แห่ง และในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการจัดอันดับ 10 อันดับ
แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอันดับที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ ในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยทั่ วประเทศไทย อันดับที่  1  
คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายังไม่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งการจัดอันดับนั้น 
มีเกณฑ์ในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์รวมอยู่ด้วย จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลาย 
ประการต่อมาคือการด าเนินการจัดต้ังคณะหรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



๓ 

 

เพ่ิมเติม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันการเพ่ิมจ านวนผลงานการวิจัย เพ่ือส่งผล
ต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2557 
 

เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 แล้ว มีการแก้ไขข้อความในหน้าที่ 12 วาระท่ี 6.2 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 15 ตัดค าว่า 
“รับทราบ” ออก 

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 การอุทธรณ์ค าสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขส าเนียง
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  โดยแต่งตั้ง
นายวรพงษ์ วรรณศิริ  เป็นประธานคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่ง 
ปลดออกจากราชการ  กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขส าเนียง และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่ 8/2557 ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยตามที่ได้เสนอผลการพิจารณามาในที่ประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การอุทธรณ์ค าสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขส าเนียงของสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อนายกฤษฎา สุขส าเนียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งปลดออกจากราชการของ 
สภามหาวิทยาลัยต่อนายกฤษฎา สุขส าเนียง 
 

  3.2 ความคืบหน้าการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ไดส้อบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการด าเนินการเรื่อง
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อธิการบดี  ได้แจ้งที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการด าเนินการ ซึ่งในกรณีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ที่เกิดความล่าช้าในการต่อสัญญาจ้างนั้น เนื่องจากรอข้อบังคับที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มดังกล่าวในการต่อสัญญา ซึ่งขณะนี้ได้น าข้อบังคับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว และจะน าเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฏหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
  



๔ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการเร่งด่วน เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานาน
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว  
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ได้มีการน าเสนอวาระการประชุมที่ 6.2 เรื่อง การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่ง
ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ 
ที่ประชุมมีมติมอบอธิการบดีและฝ่ายเลขานุการด าเนินการหาข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในคราวถัดไป 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี   
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประเด็น (1) ประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
(2) ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (3) ประเด็นการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ยกร่างปฏิทินการสรรหาอธิการบดี และ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน 
และช่วงเวลาในการด าเนินการสรรหาอธิการบดี และคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า 

(1) กรรมการได้สอบถามถึงความชัดเจนของกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติยกเลิก 
เพิกถอนค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ส าคัญผิดในข้อเท็จจริง กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ว่าจะส่ง 
ผลกระทบต่อการด าเนินการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีหรือไม่ ซึ่งได้มีการชี้แจงว่าการยกเลิกเพิกถอนค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัย เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเมื่อสภามหาวิทยาลัย 
มีมติให้ด าเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถด าเนินการเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตาม
ขั้นตอนได้   

(2) เห็นชอบให้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพ่ือด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จ านวน 10 คน ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต   เหล่าวัฒนา            ประธาน 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด   จ าปาทอง         กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน           กรรมการ 
4. นายวรพงษ์     วรรณศิริ             กรรมการ 
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5. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต   เพียรชอบ           กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต        กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์     กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ  แก้วเนียม        กรรมการ 
9. อาจารย์วิกรม    ศุขธณี                    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว             เลขานุการ 

 

5.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สรุปเรื่อง 
  (1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ 30 กันยายน 
2557 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามค าสั่ง                        
ที่ 1861/2557 คณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ภายใต้สาระส าคัญ                
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗   
ข้อที่ 6 และ ข้อที่  7  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศ ณ วันที่ 13  สิงหาคม 2557  ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ โดย
บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ 2 สาย ได้แก่  สายที่ 1  คณาจารย์ประจ า  สายที่ 2  บุคลากรสายสนับสนุน   

(1.2) ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการหยั่งเสียงโดยบุคลากรทั้ง 
2 สายของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ให้ได้สายละไม่เกิน 3 รายชื่อ 

(1.3) ให้มีการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงในข้อ 1.2 โดยคณะกรรมการ
สรรหา ฯ ให้เหลือจ านวน  3  รายชื่อ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ต่อไป 

(2) จากการด าเนินการในข้อ 1 ได้รายชื่อพร้อมประวัติข้อมูลของผู้ที่ได้รับการพิจารณา  
กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ฯ จ านวน  3  รายชื่อ(เรียงตามล าดับอักษร) ดังนี้ 

(2.1) รองศาสตราจารย์  ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
(2.2) อาจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค์ 
(2.3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที 

การพิจารณา  
ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 3 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติที่ประชุม 
  อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
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 5.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรุปเรื่อง 

(1)  อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช และอาจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร จัดส่งผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาดนตรีไทย 
ตามล าดับ 

(2)  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อ 1 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ.2554  และด าเนินงานภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามสาระในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 18(9) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(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.2555 , (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556  ภายหลังจากการด าเนินการ
แล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
น าเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

(4)  มหาวิทยาลัยน าผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  ดังนี้   

(4.1) อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาจีน  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557 

(4.2) อาจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาดนตรีไทย  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557 และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้
อาจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย  ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2556 
 

มติที่ประชุม (1) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557 

(2) อนุมัตแิต่งตั้ง อาจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 
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5.4  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 

(1)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวคือ นางสาวสุวัสสา  เพ็งสีแสง  
ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์  ดังรายการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติดังแนบ 

(2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548  ข้อ 7.1 ว่าด้วยนิยามของ  “อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน”และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  ข้อ 9 ระบุ “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน”  

(3)  พิจารณาตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                       
ตามสาระส าคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) “ก ากับมาตรฐานการศึกษา  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย  และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (7) 
“พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด” 

(4)  มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว 
ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2557 เมื่ อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

(5)  มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ใน 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (3) และ (7)  
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเดิมคือนางสาวสุวัสสา เพ็งสีแสง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากเดิมคือนางสาวสุวัสสา เพ็งสีแสง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ 
 

5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
 เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะหมดวาระลงในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 23/2557 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 12/2554 และตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   



๘ 

 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 25 ประกอบมาตรา 
18(14) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ครั้งที่ 9/2557  
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 9 คน ดังนี้ 
1. อธิการบดี                            ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์      กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล       กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน          กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์    กรรมการ 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล  เชื้อแถว          กรรมการ 
8. อาจารย์พิบูลย์    วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   มหาบรรพต      เลขานุการ 

 

  5.6 การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 

              ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๑๑) ได้ระบุอ านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๖  
ได้ระบุให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของปีงบประมาณต่อไปนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยกองนโยบายและแผน
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุม  
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้ทบทวนการขอตั้งวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(จัดจ้างครู ๓ ปี) ไม่ให้เกินวงเงินภาพรวมที่
สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไว้เดิม   
              เพ่ือให้การด าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 



๙ 

 

มติที่ประชุม 1. เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาเมื่อมีการแต่งตั้งอธิการบดีใหม่ 
2. การใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ที่ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ า

มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามปกติ 
3. ปรับจากงบประมาณเกณฑ์เงินสด เป็นงบประมาณเกณฑ์คงค้าง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/๒๕๕๗ 
  เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 
16 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา ๑7.00 น. 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


