
๑ 

 

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 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. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐.   นายวรพงษ์ วรรณศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      กรรมการ 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๔.   อาจารย์วิกรม ศุขธณี กรรมการผู้แทนคณาจารย์      กรรมการ 
๑๕.   นายสุภาพ เคียนทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการ 
๑๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ติดราชการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ติดราชการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ติดราชการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว ติดราชการ 
๕. อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ติดราชการ 
๖. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ติดราชการ 
๗. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาวทัศนีย์ รักรงค์ ผู้น าเสนอ 
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 ๑๓.3๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ หนังสือตอบข้อหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ ได้รับการสรรหา 
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

สรุปเรื่อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีหนังสือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือหารือ

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาประเด็นข้อหารือของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นเป็นสองฝ่ายและมีข้อเสนอแนะว่า  เพ่ือให้ได้ข้อยุติ  มหาวิทยาลัยควรน าเรื่อง
ดังกล่าวหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาข้อหารือและมีค าวินิจฉัยเพ่ือจะได้ถือปฏิบัติ
ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8)  ได้พิจารณา 
ข้อหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดังกล่าวและได้มีหนังสือตอบข้อหารือถึงมหาวิทยาลัย  
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ นร 0906/84  พร้อมส่งบันทึกส านักงานคณะกรรมการ  
กฤษฏีกา เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รายละเอียดตามเอกสารแนบ และน าเสนอในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2557 

 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องหนังสือตอบข้อหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหา 
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8 ) ซึ่งได้ม ี
การพิจารณาแล้วว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอธิการบดี โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 18 (2) มาตรา 28 (2) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งในการออกข้อบังคับ 
ที่ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายนั้น สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกข้อบังคับ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติเพ่ิมเติมได้ ไม่เป็นการขัดกับมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา  
๕.๑  หนังสือจากศาลปกครองแจ้งเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ยื่นฟ้อง 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับหนังสือจากศาลปกครองแจ้งเรื่อง  
รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์ หนูชูชัย  ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  
และฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติยกเลิก
เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งเป็นอธิการบดี 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ก าหนดประชุมวิสามัญคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยรับทราบค าฟ้องและลงนามในหนังสือมอบอ านาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยท าค าให้การ  
แก้ค าฟ้องและยื่นต่อศาลปกครองภายใน 30 วัน 
 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า 

(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งนิติกรของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาหนังสือจากศาลปกครอง
แจ้งเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์ หนูชูชัย ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 และฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีสภามหาวิทยาลัย  
ได้มีมติยกเลิกเพิกถอนค าสั่ งแต่งตั้ งเป็นอธิการบดี มีการแยกประเด็นส าคัญของค าฟ้องและมีประเด็น 
การด าเนนิการท าค าให้การแก้ค าฟ้อง ดังนี้  

(1.1) ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547 ขัดต่อกฎหมายแม่บท  
คือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
เนื่องจากมีการก าหนดลักษณะต้องห้ามผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ใน ข้อ 5 (4) ว่า เคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
จึงเป็นกรณีที่สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งการด าเนินการท าค าให้การแก้ค าฟ้อง 
ใช้เหตุผลตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตอบข้อหารือดังระเบียบวาระที่ 4.1 

(1.2) การที่สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ซึ่งมีการ
พิจารณาประเด็น “ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนหรือไม่” โดยไม่ได้ยกประเด็นเกี่ยวกับความชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับข้ึนพิจารณาด้วย ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ส่งผลให้การมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งอธิการบดี เป็นการกระท าโดยไม่มี
อ านาจ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียงและเสียสิทธิหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งการด าเนินการ 



๔ 

 

ท าค าให้การแก้ค าฟ้องใช้เหตุผลว่า สภามหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับ 
เนื่องจากต้องเป็นองค์กรอ่ืนๆของรัฐ หากไม่มีการพิจารณาดังกล่าว ข้อบังคับนั้นย่อมมีความมั่นคงและแน่นอน 
แห่งนิติธรรมด้านกฎหมาย สามารถด าเนินการตามข้อบังคับนั้นได้ 

(1.3) มติของสภามหาวิทยาลัยที่ให้เพิกถอนมติแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นอธิการบดีนั้น ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างว่า เป็นการกระท าที่ไม่มีอ านาจ เนื่องจากเป็นการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งถือเป็น 
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์โดยแท้ มิใช่อ านาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการด าเนินการท าค าให้การ 
แก้ค าฟ้องใช้เหตุผลว่า การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติดังกล่าวเป็นการกระท าเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง  
ทีม่ีการส าคัญผิด โดยอ้างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 53 

(2) การท าค าให้การแก้ค าฟ้อง สามารถด าเนินการได้โดยสภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจ 
นายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการร่วมกับอธิการบดีและนิติกรของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการ
รวบรวมเอกสาร ขั้นตอนกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพยานหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สามารถด าเนินการส่งค าให้การแก้ค าฟ้องต่อศาลปกครองตามก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าสั่ง  
คือภายในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557  
   

มติที่ประชุม มอบอ านาจนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อด าเนินการร่วมกับอธิการบดีและนิติกรของมหาวิทยาลัย และให้นิติกรของมหาวิทยาลัย
มีอ านาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการท าค าให้การแก้ค าฟ้อง   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา ๑5.0๐ น. 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


