
๑ 

 

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 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.   นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
๑๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๗.   อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๘.   อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล กรรมการผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
๑๙.   รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ประธานสภาคณาจารย์ฯ  กรรมการ 
๒๐.   นายสุภาพ เคียนทอง         ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ   กรรมการ 
๒๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ติดภารกิจ   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้บันทึกการประชุม 
๒. อาจารย์อภิญญา สงเคราะห์สุข ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

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

ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.4๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้ งที่  5/๒๕๕๗ เ ม่ือวันพุธที่  14พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ 
ที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 

  ๔.๑การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ได้มีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ  หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน  นับจาก 
วันปฏิบัติหน้าที่  และเนื่องจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการ 
แทนอธิการบดี  ครบ ๑๘๐ วัน  ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  และยังไม่สามารถสรรหาอธิการบดีได้  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการ 
แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ  หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน  



๓ 

 

นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่   ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๒/๒๕๕๗  
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดาเกณฑ์มาเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

  4.2  เรื่องการแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 5/2557  วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  และได้มีค าสั่งที่ 12/2557  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  เพ่ือให้เกิด  
ความต่อเนื่องของงานราชการ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 32  ที่ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี  โดยค าแนะน าของ
อธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29  ระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งทางด้านระดับการศึกษา  ท าการสอนหรือ  
มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และในมาตรา 
18(9)  ที่ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  จึงได้มีมติมอบอ านาจ
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งรองอธิการบดีตามการแนะน าของอธิการบดี   

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2557  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี   ตามการ
แนะน าของอธิการบดีจ านวน 5 ราย  ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามค าแนะน าของ
อธิการบดีจ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  โกวิทวที 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 

   
 
 
 
 



๔ 

 

4.3  เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีครบ 

180 วัน  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557  ได้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ที่ 12/2557  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  และได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 13/2557  ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2557  เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น  เนื่องจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้ก าหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน  โดยเป็นตัวแทนจาก 
รองอธิการบดี จ านวน 2 คน  ตัวแทนจากคณบดี จ านวน 1 คน  และตัวแทนจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
จ านวน 1 คน  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ 13/2557  เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีดังกล่าว  จึงต้อง  
มีการเลือกรองอธิการบดีจ านวน 2 คน  เพ่ือท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)  ในคราวประชุม
วิสามัญ  ครั้งที่ 1/2557  ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557  เพ่ือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารตัวแทนรองอธิการบดี  จ านวน 2 คน  และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี 
ได้รองอธิการบดีท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  
วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  มหาบรรพต  ดังเอกสารประกาศผลการเลือกท่ีแนบมา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี
จ านวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต 
 

4.4 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จากผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  

จากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่องผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2554  คือผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัลย์  ฟุ้งขจร  จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2557  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร  ได้ก าหนดให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 4 คน โดยเป็นตัวแทนจากรองอธิการบดี
จ านวน 2 คน  ตัวแทนจากคณบดีจ านวน 1 คน  และตัวแทนจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบันจ านวน 1 คน  
เนื่องจากการด ารงต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร จะครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร  ในสัดส่วนของผู้อ านวยการส านัก/สถาบันจ านวน 1 คน เพ่ือท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุมวิสามัญ  
ครั้งที่ 1/2557  ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร ตัวแทนผู้อ านวยการส านัก/สถาบันจ านวน 1 คน และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ



๕ 

 

เจ้าพระยา เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
ซึ่งผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน คือ อาจารย์  
ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ดังเอกสารประกาศผลการเลือกท่ีแนบมา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากตัวแทน
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จ านวน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
5.1  เรื่องการแต่งตั้งรองอธิการบดี  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีค าสั่งที่ 12/2557  ลงวันที่ 15  

พฤษภาคม 2557  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  และ  
มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 13/2557  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  เรื่องแต่งตั้ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น  สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547  มาตรา 16  ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย  ในข้อ (3)  ระบุกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิ การบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก  
ผู้อ านวยการศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และ
ในวรรคสอง  ระบุว่า  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)   
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของอธิการบดี  

อธิการบดีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว   
รองอธิการบดี  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของอธิการบดี  ในคราวประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่ งตั้ ง  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิษณุ  บางเขียว  รองอธิการบดี  เป็น เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย  ตามค าแนะน าของอธิการบดี   
 

5.1  เรื่องการจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ..... 
 

สรุปเรื่อง 
                 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๕  ให้สามารถน าเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนที่เหลือจากการใช้
เข้ามาเก็บไว้ในกองทุนนี้  เพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการด้านกฎหมายได้ด าเนินการ
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงระเบียบดังกล่าว  โดยจัดท าเป็นข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและ  
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....และน าเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗  และมีร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเห็นต่างและ  
ได้น าเสนอเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณาอีกฉบับหนึ่งด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว



๖ 

 

มีความเห็นว่าเนื่องจากร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีข้อบกพร่องบางประการและยังไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัย  จึงมีมติรับทราบ  และมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือจัดท า
รายละเอียดให้ชัดเจน และน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้น าข้อบังคับฯดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  โดยคณะกรรมการ
ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างกว้างขวางและตั้งประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 
 ๑. การน าเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมดมาคงไว้ที่มหาวิทยาลัยเพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 ๒.  การน า เ งินที่ มหาวิทยาลั ยหัก ไว้ จากค่าจ้ า งของพนักงานมาใช้ จ่ าย เป็น เ งิน เ พ่ิม 
และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะ
ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถน าเงินทั้งสองส่วนนั้นมาใช้ได้ตามเจตนารมณ์ และมีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าข้อบังคับข้ึนจ านวน ๒ ฉบับ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ 
 ๑. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น
เพ่ือใช้รองรับเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมดเพ่ือใช้จ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๑๒๖ ลงวันที่ ๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และใช้รองรับเงินส่วนที่มหาวิทยาลัยหักไว้จากค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินเพื่อน ามาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

๒.  เห็นควรให้มหาวิทยาลั ยด า เนินการจัดท าข้อบั งคับฯ ว่ าด้ วยกองทุนสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตั้งกองทุนขึ้นจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น
ดอกผลของเงินนอกงบประมาณจ านวนหนึ่งร้อยล้านบาทที่ได้จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ 
(กศ.บพ.) ตลอดจนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาในอัตราร้อยละสิบของเงินบ ารุงการศึกษาของนิสิตที่เรียกเก็บได้ใน
แต่ละปีการศึกษารวมทั้งดอกผลของกองทุนเพ่ือน าไปใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า โดยอาจใช้เป็นเงินสมทบส่วนของนายจ้างที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการสมทบเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ หรืออาจน าไปใช้จัดสิทธิประโยชน์เกื้อกูลประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ตลอดจนการ
น าไปใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อน
จ าเป็นตามสมควร 

จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายดังกล่าว  มหาวิทยาลัยโดยรักษาราชการ
แทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย โดยเห็นว่าการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการน าเงินสองส่วนดังกล่าวข้างต้นมา
ใช้ได้นั้น สามารถจัดท าเป็นระเบียบในฉบับเดียวได้ จึงได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยอีกร่างหนึ่งเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 



๗ 

 

การพิจารณา ทีป่ระชุมพิจาณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่าการจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ยังมี ข้อบกพร่องตามหลักกฎหมาย 
โดยแยกเป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 

(1) เงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินดังกล่าว 
ไม่สามารถน ามารวมในกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งหมด เนื่องจาก 
ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายว่าด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นการเสี่ยงต่อการถูกเรียกคืน ภายหลัง 
โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แต่สามารถน าเงินที่มหาวิทยาลัยได้หักไว้แล้วจ านวน 0.2 เปอร์เซ็น  
จาก 1.7 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน น าเข้ากองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยมีข้อแม้ในการ 
จัดสวัสดิการให้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ที่ประชุมจึงได้เสนอ 
แนวทางแก้ไขโดยให้มีการจัดท าบัญชีเงินที่หักจากค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว  ระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณและระบกุารใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน 

(2) การหักเงินจากค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเข้ากองทุนสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงควรน าประเด็นดังกล่าวไปชี้แจง 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย 
ได้เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทุกระดับ 

(3) การแยกข้อบังคับฯ ออกเป็น 2 ร่างที่น า เสนอโดยคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัย จะท าให้มีคณะกรรมการสองชุด จึงอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนได้ ที่ประชุมจึงได้
เสนอแนวทางการแก้ไขโดยรวมเป็นข้อบังคับเดียวและให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนแยกระหว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยมอบหมายให้อธิการบดีน าเรื่องดังกล่าวไปสอบถามความคิดเห็นของประชาคมทุก
ระดับ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวถัดไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/๒๕๕๗ 
เลขานุการฯ แจ้งนัดก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 

๑9 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ  (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔  
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑6.4๐ น. 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


