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รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 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.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ  กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๒. อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
๒. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ ผู้บันทึกการประชุม 
๓. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย ผู้บันทึกการประชุม 



๒ 

 

๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้บันทึกการประชุม 
๕. นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท ์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๖. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 
๗. นายเกษม ประดาสุข เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี 

 ทางการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น. 
  ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์   จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันพฤหสับดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 

เลขานุการฯ  น าเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 แล้ว มีการแก้ไขในข้อความ 
ในรายงานการประชุม หน้า 10 วาระที่ 5.1 ในมติที่ประชุม ข้อ 1 ย่อหน้าที่สาม “เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงจะท าให้องค์กรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีเอกภาพต่อไปด้วย” แก้ไขเป็น “เห็นสมควรมอบมหาวิทยาลัย 
ไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความสอดคล้องและไม่เป็น
ปัญหาต่อไปในอนาคต” 
  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  3.1 ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
สรุปเรื่อง 
  จากที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 
ตุลาคม 2557 วาระที่ 5.1 เรื่องการพิจารณารับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
มีมติให้มหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น มหาวิทยาลัยได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการพิจารณาทบทวบแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ
ปรึกษาหารือกับผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศึกษา แล้วจึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2557  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ได้มีมติรับรองผลการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 29/2557 ลงวันที่  31 ตุลาคม 2557 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2557 ในวันจันทร์ที่ 3 
พฤศจิกายน 2557 เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามข้อ 4  
แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ 
เป็นประธานกรรมการ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ในคราวประชุมวิสามัญคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ 24/๒๕๕๗ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 ได้ด าเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 ภายใต้สาระส าคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันที่ 1 - 21 
ตุลาคม 2557 

2. ให้ผู้ สมัครและผู้ ได้ รับการ เสนอชื่ อน า เสนอวิสั ยทัศน์  นโยบาย และยุทธศาสตร์ 
ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

3. ให้มีการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือจ านวนไม่เกิน 3 คน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 1 คนต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง และรับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวันอังคารที่ 4 
พฤศจิกายน 2557 และมีมติเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 คน เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 



๔ 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 

 

การพิจารณา 
  รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ขออนุญาต
ออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการประชุมในวาระนี้   

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นกรณีจากการประชุมข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ได้มีการเสนอแนะว่า การที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
สรรหา จะเข้าไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหา 
ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้นก่อน ดังนั้น ในการประชุมในวาระนี้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม
การประชุมและได้รับการอนุญาตจากที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และให้เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติในการประชุมทีถู่กต้องต่อไป 

ที่ประชุมได้รับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
ทั้ง 3 คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย 
เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องจาก การรักษา
ราชการแทนอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้ครบ 180 วันลงแล้ว เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่  
 

มติที่ประชุม 1. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม อนุญาตให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาวาระที่ 5.1  
เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

2. มอบหมายให้เลขานุการด าเนินการกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถอดถอน 
รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
อธิการบดี หรือไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่ และให้มีอ านาจแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.00 น. 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


