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---------------------------------------------------- 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              เลขานุการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ 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 และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา 

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่แยกตัวออกมา
จากคาบสมุทรมลายู แต่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และด้านการศึกษา เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การให้อาจารย์เริ่มการเรียนการสอน
ด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษกับนิสิตนักศึกษา เป็นเวลา 10 – 15 นาที การติดตั้งโทรทัศน์ทั่วมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปิดรายการภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์  จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความข้อมูลพ้ืนฐานของ

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยที่เริ่มตั้งใหม่เป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมที่พัฒนาปรับปรุงให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการมาประมาณ 50 ปี ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจ านวน 16 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยอีก
จ านวนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีหลักการกลาง ดังนี้  

(1) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น  
ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังคงได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในจ านวนที่เพียงพอที่จ าเปนตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา  



๓ 

 

(2) การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการ และ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตองมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม นโยบายของรัฐบาล 
และแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การผลิตบัณฑิตตองใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ 

(3) ความคลองตัวของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนด
ระเบียบขอบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดเองภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
แตละแหง 

(4) สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย ก าหนดใหองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย
จะตองมาจากบุคคลภายนอกมากกวาบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอก ๑ คน 
ซึ่งจะตองสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ โดยการบริหารมหาวิทยาลัยใหอธิการบดีเปน 
ผูบริหารสูงสุด มีหนาที่บริหารมหาวิทยาลัยภายใตการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

การไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีต องเปน 
กระบวนการที่โปรงใสไมใชวิธีการเลือกตั้งแตใหใชวิธีการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(5) การบริหารมหาวิทยาลัยใหใชหลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการออก
ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางในการด าเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

(6) การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล ว  
ขาราชการและลูกจางประจ าของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพไดตามความสมัครใจ หากสมัครใจเปลี่ยน
สถานภาพภายหลังกฎหมายใชบังคับก็จะมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และใหคงสิทธิการเปนสมาชิก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการและสิทธิประโยชนอ่ืนตามที่รัฐก าหนด ซึ่งการบริหารงานบุคคลใหตราเปน 
ขอบังคับ โดยมีองคกรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีสวนรวมยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System) 
มีระบบการประเมินผลการท างานของบุคลากรที่โปรงใส 

(7) งบประมาณและทรัพยสิน ใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกมหาวิทยาลัยเปนจ านวน 
ที่เพียงพอ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหถือวาเปนเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย กรณีรายไดไมเพียงพอกับรายจายและมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินสนับสนุนจากแหลงอ่ืนได 
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยเทาที่จ าเปน ทั้งนี้รายไดของมหาวิทยาลัยไมตองน าสงกระทรวง 
การคลัง 

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยไดรวมทั้ง อสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหหรือ
ไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
โดยใหมหาวิทยาลัยมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช จัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุได และรายได้ที่เกิดขึ้น 
ใหถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดย 
ไมขัดแยงกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐก าหนด การจายเงินตองท าเปนงบประมาณรายจายประจ าป 
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบการใชจายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



๔ 

 

(8) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนให
มีการใชทรัพยากรร วมกันระหว างสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และระหว างสถาบันการศึกษา ชุมชน  
สถานประกอบการ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

(9) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยใหการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐ
ก าหนด โดยใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหมีการท าวิจัย และน าผลงานวิจัยไปใช ใหเกิด 
ประโยชนตอ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

(10) การก ากับ ตรวจสอบ ใหมีการก ากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การก ากับ ตรวจสอบภายใน ใหสภามหาวิทยาลัยวางระเบียบและกลไกเพ่ือควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมในมหาวิทยาลัยมีสวนรวม 

การก ากับ ตรวจสอบภายนอก ใหกระท าโดยส านักงานการตรวจเงินแผนดิน กลไกงบประมาณ 
นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

รัฐมนตรีมีอ านาจและหนาที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม อันดีหรือมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย หากปล่อย 
ทิ้งไวจะเกิดความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ใหรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

และเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ระบบใดๆก็ตามที่มีทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อน การพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นระบบบริหารใดๆก็ตามที่ ไม่ใช่ 
ส่วนราชการก็ท านองเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี้ จุดแข็ง มีดังนี ้ 

(1) มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานการศึกษาต้องอาศัยอิสระในการมีเสรีภาพทางวิชาการ
อย่างมาก เพื่อที่จะได้ค้นหาความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างไรก็ดีความเป็น
อิสระนั้นได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ เพ่ือป้องกันไม่ให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์กับความเป็นอิสระจนเกิน
ขอบเขต  

(2) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง พร้อมทั้งก าหนดวิธีการปฏิบัติ  
ให้เกิดความคล่องตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที  

(3) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถก าหนดพัฒนาระบบบริหารด้านต่างๆให้เหมาะสมกับ 
ลักษณะงานและธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้  

- การจัดโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรูปแบบองค์กร และหน่วยงาน
ต่างๆในมหาวิทยาลัยและมีอ านาจจัดตั้ง ก าหนดขอบเขตและหน้าที่ขององค์กรต่างๆเหล่านั้น  



๕ 

 

- การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสามารถก าหนด ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งท าให้คล่องตัวและสามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

- การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ก าหนด
เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานของหน่วย งานกลาง เช่น 
มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นต้น  

- การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่มี
ความคล่องตัวยึดหยุ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับงานมหาวิทยาลัยและวิชาการท่ีปรับเปลี่ยนไป  

- การก าหนดให้ด าเนินงานสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ปกครองสูงสุดนั้นท าให้ขั้นตอนในการด าเนินงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลมีความส าคัญเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยยังรับเงินอุดหนุนจากรัฐ แต่ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะก ากับดูแลมากกว่าการบังคับบัญชา  

- การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะท าให้
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการด าเนินงานให้แก่สถานศึกษาท าให้
การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คือจุดแข็งและจุดอ่อนมีอยู่นิดหน่อยนะ  

จุดอ่อน มีดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานานมีผลท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยมี

จิตใจผู้พันติดอยู่กับระบบราชการ มีความคิดที่ยึดติดกับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบส าคัญกว่าจุดมุ่งหมาย 
และหากคนเหล่านี้ไม่สามารถปรับความคิดและพฤติกรรมได้อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการด าเนินงาน
ในลักษณะที่ไม่ยึดติดกับระบบราชการ  

(2) การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐซึ่งบุคคล  
ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่ม่ันคงในอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบราชการ
ซึ่งระบบนี้ให้ความม่ันคงมาก  

(3) การให้มหาวิทยาลัยก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในเรื่องต่างๆเอง ถ้ามีความแตกต่างกันมาก
อาจท าให้เกิดการแข่งขันสูง หรือเกิดการไหลจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสู่มหาวิทยาลัยหนึ่ง  

(4) การก าหนดการด าเนินงานทุกอย่างสิ้นสุดโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด  
ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่เข้มแข็งก็จะท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบผลส าเร็จ  

(5) มีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ความไม่เข้าใจนี้น ามาซึ่ง
ความคิดเชิงลบที่ว่ามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คิดค่าเรียนแพง ให้งบประมาณสนับสนุนผู้มีฐานะดีเท่านั้นได้เรียน 
มีการสอนเฉพาะวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดเป็นต้น  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2557 
 

เลขานุการฯ  น า เสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุม ครั้ งที่  10/2557  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 แล้วคณะกรรมการมีความเห็นให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 10/2557 ไปรับรองในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของการประชุม 

  

มติที่ประชุม เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557 ไปรับรองในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การพิจารณารับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และจัดท าประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการสรรหานั้น  
  คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 47 คน และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ 
จ านวน 46 คน ผลการพิจารณาคัดเลือกได้รายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ านวน 2 1 คน  
แต่เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนของกรรมการสรรหาฯทั้งหมดตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ซึ่งก าหนดว่ามีจ านวนไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งกรรมการโดยต าแหน่งจากตัวแทนนิสิตนักศึกษา ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะถือตามข้อบังคับฯ หรือระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตนักศึกษาว่าจะมีจ านวนเท่าใด คณะกรรมการ  
สรรหาฯ จึงมีความเห็นว่าควรน าประเด็นปัญหาดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ตีความในประเด็นปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้นจึงจะมีการพิจารณารับรองผลการเลือกคณะกรรมการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาประเด็นการตีความตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา 
ในเรื่องจ านวนของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งจากตัวแทนของนิสิตนักศึกษา แล้วมีความ
คิดเห็นหลากหลาย ดังนี้ 

(1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้มีทั้งนิสิตและนักศึกษาพร้อมทั้งมีองค์กรรองรับและด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้ง
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเดิมได้รวมทั้งตัวแทนนิสิตและนักศึกษา จึงไม่สมควรตัดรายชื่อบุคคล
ที่มีอยู่เดิมออกไป 

(2) การตีความกฎหมายสามารถตีความได้หลายลักษณะ ได้แก่การตีความตามลายลักษณ์อักษร 
และการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในประเด็นดังกล่าวควรตีความให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ตัวแทนของนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ตัวแทนนิสิตและตัวแทนนักศึกษาจ านวน 4 คน ได้แก่ ประธานสภานิสิต  
นายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา พ.ศ. 
2548 มีการแบ่งนักศึกษาเป็น นิสิต หมายถึงนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา หมายถึงนักศึกษาโครงการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลากร นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน และนักศึกษาอ่ืนที่มิใช่นักศึกษาภาคปกติ 
เป็นเหตุให้ไม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินงานมี
ความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น จึงควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 
 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้ 
(๑) นายกองค์การบริหารนิสิต  
(๒) ประธานสภานิสิต 
(๓) นายกองค์การบริหารนักศึกษา  
(๔) ประธานสภานักศึกษา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ธรรมนูญนิสิต/นักศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ  จ านวน  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เห็นสมควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต 



๘ 

 

2. รับรองรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการเสนอ 
ของคณะกรรมการสรรหาฯ และอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 21 ราย ดังต่อไปนี้   

 1. นายจักรนิศิต     พานิชสวัสดิ์   
 2. นายชัยสิทธิ์     ภูวภิรมย์ขวัญ   
 3. นายชาญชัย      โชคอ านวยกุล   
 4. พันต ารวจเอกฐาประวิชญ์   อินทะชัย   
 5. นายดุสิต     ปิยะทัต    
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม   สุ่นสวัสดิ์   
 7. นายท านาย     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   

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑5.50 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


