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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓0 น.
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จู ฑ า ประธาน ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบถึ ง ความส าคั ญ ของ
ภาษาอังกฤษต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่แยกตัวออกมา
จากคาบสมุทรมลายู แต่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านการศึกษา เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การให้อาจารย์เริ่มการเรียนการสอน
ด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษกับนิสิตนักศึกษา เป็นเวลา 10 – 15 นาที การติดตั้งโทรทัศน์ทั่วมหาวิทยาลั ย
เพื่อเปิดรายการภาษาอังกฤษ เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความข้อมูลพื้นฐานของ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยที่เริ่มตั้งใหม่เป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ และมหาวิทยาลัย ของรัฐเดิมที่พัฒนาปรับปรุงให้เป็น มหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ ซึ่งได้มีการ
ดาเนินการมาประมาณ 50 ปี ปัจจุ บันมีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 16 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยอีก
จานวนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ โดยมีหลักการกลาง ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังคงได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในจานวนที่เพียงพอที่จาเปนตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา

๓

(2) การดาเนิ น งานของมหาวิทยาลั ย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิ จัย การบริห ารวิช าการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตองมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม นโยบายของรัฐบาล
และแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การผลิตบัณฑิตตองใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ
(3) ความคลองตัว ของมหาวิทยาลั ย ใหเปนไปตามกลไกของสภามหาวิ ทยาลั ยที่จะกาหนด
ระเบียบขอบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดเองภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลั ย
แตละแหง
(4) สภามหาวิทยาลัยและผู บริหารมหาวิทยาลัย กาหนดใหองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย
จะตองมาจากบุคคลภายนอกมากกวาบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอก ๑ คน
ซึ่งจะตองสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ โดยการบริหารมหาวิทยาลัยให อธิการบดีเปน
ผูบริหารสูงสุด มีหนาที่บริหารมหาวิทยาลัยภายใตการกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
การไดมาซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี ต องเปน
กระบวนการที่โปรงใสไมใชวิธีการเลือกตั้งแตใหใชวิธีการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(5) การบริหารมหาวิทยาลัยใหใชหลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการออก
ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางในการดาเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
(6) การบริ ห ารงานบุ ค คล เมื่ อ เปลี่ ย นสถานภาพไปเป นมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ แล ว
ขาราชการและลูกจางประจาของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพไดตามความสมัครใจ หากสมัครใจเปลี่ยน
สถานภาพภายหลังกฎหมายใชบังคับก็จะมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และใหคงสิทธิการเปนสมาชิก
กองทุนบาเหน็จบานาญขาราชการและสิทธิประโยชนอื่นตามที่รัฐกาหนด ซึ่งการบริหารงานบุคคลใหตราเปน
ขอบังคับ โดยมีองคกรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีสวนรวมยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System)
มีระบบการประเมินผลการทางานของบุคลากรที่โปรงใส
(7) งบประมาณและทรัพยสิน ใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกมหาวิทยาลัยเปนจานวน
ที่เพียงพอ เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหถือวาเปนเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย กรณีรายไดไมเพียงพอกับรายจายและมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินสนับสนุนจากแหลงอื่นได
รัฐพึงจั ดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยเทาที่จาเปน ทั้งนี้รายไดของมหาวิทยาลัยไมตองนาสงกระทรวง
การคลัง
มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยไดรวมทั้ง อสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหหรือ
ไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลั ย
โดยใหมหาวิทยาลัยมีอานาจปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช จัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุได และรายได้ที่เกิดขึ้น
ใหถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดย
ไมขัดแยงกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐกาหนด การจายเงินตองทาเปนงบประมาณรายจายประจาป
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบการใชจายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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(8) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนให
มี ก ารใช ทรั พ ยากรร วมกั น ระหว างสวนงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย และระหว างสถาบั น การศึ ก ษา ชุ ม ชน
สถานประกอบการ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(9) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยใหการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐ
กาหนด โดยใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลั ย มีห นาที่ส งเสริ มและสนั บสนุนใหมีการทาวิ จัย และนาผลงานวิจัยไปใชใหเกิ ด
ประโยชนตอ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
(10) การกากับ ตรวจสอบ ใหมีการกากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การกากับ ตรวจสอบภายใน ใหสภามหาวิทยาลั ยวางระเบียบและกลไกเพื่อควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมในมหาวิทยาลัยมีสวนรวม
การกากับ ตรวจสอบภายนอก ใหกระทาโดยสานักงานการตรวจเงินแผนดิน กลไกงบประมาณ
นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รัฐมนตรีมีอานาจและหนาที่กากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม อันดีหรื อมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย หากปล่อย
ทิ้งไวจะเกิดความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ใหรัฐมนตรีที่กากับดูแล นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการ
และเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ระบบใดๆก็ตามที่มีทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อน การพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย ที่เป็นส่วนราชการไปเป็นระบบบริหารใดๆก็ตามที่ ไม่ใช่
ส่วนราชการก็ทานองเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี้ จุดแข็ง มีดังนี้
(1) มีความเป็นอิสระในการดาเนินงานการศึกษาต้องอาศั ยอิสระในการมีเสรีภาพทางวิชาการ
อย่างมาก เพื่อที่จะได้ค้นหาความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างไรก็ดีความเป็น
อิสระนั้นได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์กับความเป็นอิสระจนเกิน
ขอบเขต
(2) มหาวิ ทยาลัยแต่ละแห่งสามารถกาหนดเป้าหมาย ทิศทาง พร้อมทั้งกาหนดวิธีการปฏิบัติ
ให้เกิดความคล่องตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
(3) มหาวิ ทยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง สามารถกาหนดพั ฒ นาระบบบริ ห ารด้ า นต่า งๆให้ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะงานและธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้
- การจัดโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดรูปแบบองค์กร และหน่วยงาน
ต่างๆในมหาวิทยาลัยและมีอานาจจัดตั้ง กาหนดขอบเขตและหน้าที่ขององค์กรต่างๆเหล่านั้น
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- การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสามารถกาหนด ดาเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งทาให้คล่องตัวและสามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมีอานาจในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ กาหนด
เนื้ อ หาสาระของหลั กสู ต ร วิ ธี การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายมาตรฐานของหน่ ว ยงานกลาง เช่ น
มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นต้น
- การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสามารถกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่มี
ความคล่องตัวยึดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับงานมหาวิทยาลัยและวิชาการที่ปรับเปลี่ยนไป
- การกาหนดให้ ด าเนิน งานสิ้ นสุ ดที่ มหาวิ ทยาลั ย โดยสภามหาวิ ทยาลั ยเป็น องค์ก ร
ปกครองสูงสุดนั้นทาให้ขั้นตอนในการดาเนินงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ บาลมี ค วามส าคั ญ เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยยังรับเงินอุดหนุนจากรัฐ แต่ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะกากับดูแลมากกว่าการบังคับบัญชา
- การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จะทาให้
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ กระจายอานาจการดาเนินงานให้แก่สถานศึกษาทาให้
การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คือจุดแข็งและจุดอ่อนมีอยู่นิดหน่อยนะ
จุดอ่อน มีดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานานมีผลทาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยมี
จิตใจผู้พันติดอยู่กับระบบราชการ มีความคิดที่ยึดติดกับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบสาคัญกว่าจุดมุ่งหมาย
และหากคนเหล่านี้ไม่สามารถปรับความคิดและพฤติกรรมได้อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการดาเนินงาน
ในลักษณะที่ไม่ยึดติดกับระบบราชการ
(2) การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐซึ่งบุคคล
ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจทาให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบราชการ
ซึ่งระบบนี้ให้ความมั่นคงมาก
(3) การให้มหาวิทยาลัยกาหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในเรื่องต่างๆเอง ถ้ามีความแตกต่างกันมาก
อาจทาให้เกิดการแข่งขันสูง หรือเกิดการไหลจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสู่มหาวิทยาลัยหนึ่ง
(4) การก าหนดการด าเนิ น งานทุ ก อย่ า งสิ้ น สุ ด โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น องค์ ก รสู ง สุ ด
ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่เข้มแข็งก็จะทาให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบผลสาเร็จ
(5) มีความไม่เข้าใจเกี่ย วกับการเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ความไม่เข้าใจนี้นามาซึ่ง
ความคิดเชิงลบที่ว่ามหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ คิดค่าเรียนแพง ให้งบประมาณสนับสนุนผู้มีฐานะดีเท่านั้นได้เรียน
มีการสอนเฉพาะวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดเป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2557
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 แล้วคณะกรรมการมีความเห็นให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม
ครั้ ง ที่ 10/2557 ไปรั บ รองในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2557 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของการประชุม
มติที่ประชุม เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 ไปรับรองในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณารับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลั ย พ.ศ.2547 และจั ด ทาประกาศ เรื่อ ง การสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริมกิ จการมหาวิท ยาลั ย
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินการสรรหานั้น
คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในวันจั น ทร์ ที่ 20 ตุล าคม 2557 โดยมีผู้ ได้รับการเสนอชื่อจานวน 47 คน และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ
จ านวน 46 คน ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กได้ ร ายชื่ อ กรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 2 1 คน
แต่ เ นื่ อ งจากมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ จ านวนของกรรมการสรรหาฯทั้ ง หมดตามข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ซึ่งกาหนดว่ามีจานวนไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งกรรมการโดยตาแหน่งจากตัว แทนนิสิ ตนักศึกษา ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะถือตามข้อบังคับฯ หรือระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตนักศึกษาว่าจะมีจานวนเท่าใด คณะกรรมการ
สรรหาฯ จึงมีความเห็นว่าควรนาประเด็นปั ญหาดังกล่ าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ตีความในประเด็น ปั ญหาดังกล่ าว หลั งจากนั้นจึงจะมีการพิจารณารับรองผลการเลื อกคณะกรรมการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป
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การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาประเด็ น การตี ค วามตามข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้ าพระยา ว่าด้ว ย องค์ป ระกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา
ในเรื่องจานวนของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยตาแหน่งจากตัวแทนของนิสิตนักศึกษา แล้วมีความ
คิดเห็นหลากหลาย ดังนี้
(1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กาหนดให้มีทั้งนิสิตและนักศึกษาพร้อมทั้งมีองค์กรรองรับและดาเนิ นการมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้ง
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเดิมได้รวมทั้งตัวแทนนิสิตและนักศึกษา จึงไม่สมควรตัดรายชื่อบุคคล
ที่มีอยู่เดิมออกไป
(2) การตีความกฎหมายสามารถตีความได้หลายลักษณะ ได้แก่การตีความตามลายลักษณ์อักษร
และการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในประเด็นดังกล่าวควรตีความให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ตัวแทนของนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิทยาลั ย จึงเห็ นควรให้ ตัว แทนนิสิต และตัว แทนนักศึกษาจานวน 4 คน ได้แก่ ประธานสภานิสิ ต
นายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิต /นักศึกษา พ.ศ.
2548 มีการแบ่งนักศึกษาเป็น นิสิต หมายถึงนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา หมายถึงนักศึกษาโครงการจัด
การศึกษาสาหรับบุคคลากร นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และนักศึกษาอื่นที่มิใช่นักศึกษาภาคปกติ
เป็น เหตุให้ไม่มีความสอดคล้ องกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ว ย องค์ประกอบ
จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดาเนินงานมี
ความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น จึงควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้
(๑) นายกองค์การบริหารนิสิต
(๒) ประธานสภานิสิต
(๓) นายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๔) ประธานสภานักศึกษา
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ย ธรรมนู ญ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
เห็นสมควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต

๘

2. รั บรองรายชื่อคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ยจากผู้ ทรงคุณวุฒิจากการเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาฯ และอนุ มัติ แต่งตั้ ง คณะกรรมการส่ งเสริมกิจ การมหาวิทยาลั ยจากผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
จานวน 21 ราย ดังต่อไปนี้
1. นายจักรนิศิต
พานิชสวัสดิ์
2. นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
3. นายชาญชัย
โชคอานวยกุล
4. พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
อินทะชัย
5. นายดุสิต
ปิยะทัต
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
สุ่นสวัสดิ์
7. นายทานาย
ราชโคตร
8. พลเรือตรีธีรัช
หทยีช
9. ดร.นราวัลย์
สุรังค์สุริยกุล
10. นายประสาร
เรืองสุขอุดม
11. ดร.ปรัชญา
มหาวินิจฉัยมนตรี
12. นางเลื่อมใส
ใจแจ้ง
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ บุญลิขิต
14. นายวันชัย
ยุกแผน
15. นายศักดิ์ชัย
สมบูรณ์วินิจ
16. นายสนิท
จรอนันต์
17. นายสมปอง
สิงห์ชู
18. นายสมพงษ์
สุวรรณคู
19. นายสมพร
ทิมแสง
20. พลโทอิสระ
วัชรประทีป
21.นายอิสรากร
สุวรรณทิพย์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑5.50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

