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รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๑. นางศศิภา
๑๒. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๔. นางสาวอรุณี
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๗. อาจารย์สิริชัย
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๑๙. อาจารย์นนท์ณธี
๒๐. อาจารย์สายฝน
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วิไลลักษณ์
สุ่นสวัสดิ์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
สุวรรณวาล
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
เอี่ยมสอาด
ก๋าคา
ดุลยทวีสิทธิ์
ทรงเสี่ยงไชย
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศกกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศกกษาอู่ทองทวารวดี

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
4. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
7. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
8. อาจารย์ทวีศักดิ์

มหาบรรพต
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
ทองสิน
วณิชยานันต์
โกวิทวที
บุญแจะ
จงประดับเกียรติ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๒

9.
1๐.
๑๑.
12.
13.
14.
15.

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
อาจารย์ ดร.ปัทมา
นายสุชาครีย์
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์

สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
ก่อเกียรติตระกูล
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. นางสาวกัลย์ธมน
3. อาจารย์อภิญญา

หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นางวลินเนศวร์
2. นางสาววิลาวรรณ
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทางบประมาณและ
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”
กองนโยบายและแผน ได้ดาเนิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเพื่อการจัดทางบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 และวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559
ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ดาเนินการงานรับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี พ.ศ.2559 ในวัน อั งคารที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุ ม ใหญ่
สวนอัมพร สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

1.3 งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพจัด งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนา
การฝึ ก หั ด ครู ไทย และวั น คล้ า ยวั น สถาปนากรมการฝึ ก หั ด ครู ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 29 กั น ยายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่
4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม
การแก้ไข

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ง ที่ 4/2559 โดยไม่ มี

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณา มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
มติที่ประชุม รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม โดยย่ อ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 6/2559
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทาต้นฉบับหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามมติที่ ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ และเครือข่าย รวม ๔๐ แห่ ง ได้พ ร้อมใจกันเฉลิ มพระเกียรติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
เนื่องในมหาวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๖๐
ด้วยการจัดทาหนังสือพระผู้ทรงเป็น ครูแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงาน
โครงการดังกล่าว ได้จัดทาเค้าโครงบทที่ ๘ “ราชภัฏสถาบันอุดมศกกษาของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน กับการ
สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” เฉพาะส่วนที่ขอให้กัลยาณมิตรชาวราชภัฏและเครือข่ายได้ช่วย
ดาเนินการจัดทาเป็นต้นฉบับ โดยขอให้ดาเนินการจัดทาต้นฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะข้อ 8.3 โดยจัดส่งต้นฉบับ
และภาพประกอบที่เกี่ยวข้องพร้อมแผ่นดิสก์ ส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินการ ทั้งสิ้น 6 ชุด ในการจัดทา
“หนังสือ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยกาหนดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่
25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 16.30 น. เพื่อ ประชุมกลั่นกรองผลงาน หากมีการแก้ไขข้อมูลให้คณะกรรมการ
ในแต่ล ะด้านปรับ ปรุงผลงาน และจั ดส่ งผลงานให้ กับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครศรีธ รรมราช ภายในวัน พุ ธ ที่ 31
สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อหายุทธศาสตร์สร้างครูมืออาชีพ
กระทรวงศกกษาธิการได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่งตั้งคณะทางานเพื่อหายุทธศาสตร์สร้าง
ครูมืออาชีพ โดยที่ประชุม ทปอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตครูมืออาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซก่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาเป็ น หนก่ งในคณะกรรมการนั้นด้วย โดยที่ประชุม ทปอ.ได้กาหนดกระบวนการในการสร้าง
ครูมืออาชีพ 4 ประเด็น คือ
1) กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศกกษาที่เข้าศกกษาต่อในคณะครุศาสตร์/ศกกษาศาสตร์
2) กระบวนการบ่มเพาะครูมืออาชีพ
3) การตั้งลักษณะความเป็นเลิศ
3.1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ ทั้งศาสตร์การสอน การวิจัยและการฝึกปฏิบัติ
3.2) มีทักษะการสื่อสารดี
3.3) มีบุคลิกภาพเป็นเลิศ
3.4) มีจิตวิญญาณความเป็นครู
4) เน้นรายวิชากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศกกษาศาสตร์
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ พิ จ ารณา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและชัดเจนตามที่ ทปอ. ได้กาหนดทั้ง 4 ประเด็น
3.3 ขออนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
สื บ เนื่ อ งจากส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ได้ ข ออนุ มั ติ ง บประมาณในการจั ด ซื้ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถกง จานวน 256,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยชาระเป็นรายเดือน
เดือนละ 42,800 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดแต่ละเดือน ประกอบด้วย
1) จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดทาภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้นข่าว/เดือน
2) ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับการเผยแพร่ (เป็นอย่างน้อย)
2.1) สิ่งพิมพ์ 6 พื้นที่สื่อ/เดือน
2.2) สื่อออนไลน์ 10 พื้นที่สื่อ/เดือน
3) ติดตามสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว
4) เก็บรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
5) ทาสรุปส่งรายงานพร้อมมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ป ราณี ศิ ริ ส วั ส ดิ์ ชั ย กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ได้ ท าการตกลงในการจั ด ซื้ อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ปร ะชาชน
ได้ รั บ ทราบอย่ างทั่ ว ถก ง จากจ านวน 256,800 บาท (สองแสนห้ าหมื่ น หกพั น แปดร้อ ยบาทถ้ ว น) เป็ น จ านวน
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยชาระเป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน
และมีการปรับเปลี่ยนการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดทาภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เป็น 5 ชิ้นข่าว/เดือน ซก่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการลงนามทาสัญญา
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.4 แผนการสรรหาพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษา) ครั้ ง ที่ 3/2559 และลู ก จ้ า ง
ในมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559
กองบริห ารงานบุ คคล สานักงานอธิการบดี ดาเนินการรั บสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศกกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศกกษา) ครั้งที่ 4/2559
กองบริหารงานบุคคลจกงจัดทาแผนสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง จานวน 2 ระยะ
มติที่ประชุม รับทราบ แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศกกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้าง
ในมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศกกษา) ครั้งที่ 4/2559
3.5 การปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
มหาวิท ยาลั ย ได้น าเรื่อ งการปรับ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่ อนขั้น เงินเดือนของ
บุคลากร เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับบริบทในปัจจุบัน โดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่ อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นแนวเทียบ เพื่อให้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้น เงินเดือนของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้นิติกรกาลังร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร โดยหลักจะปรับเป็นร้อยละ 70 สาหรับผลสัมฤทธิ์การทางาน ร้อยละ
15 ขาดลามาสาย และร้อยละ 15 พฤติกรรมการทางาน
มติที่ประชุม รับทราบ และทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร มีผลบังคับ
ใช้ในการประเมินรอบปีงบประมาณ 2560
3.6 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ คณะครุศาสตร์ กาหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศกกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกกษา 2559 จานวน 120 คน ประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัคร ภายใน
วันที่ 21 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ติดตั้งเครื่องมือในการเรียนการสอน
และการวิจัยไว้ด้านหลังอาคาร 9 ซก่งเป็นการติดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายการก่อสร้างอาคาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจกงขอให้สาขาวิช าประมาณการค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ ดังกล่าวทั้งหมด ไปติดตั้งที่อาคาร 17
(อาคารอุตสาหกรรมศิล ป์เดิม) ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากการประมาณการมีค่าใช้จ่าย จานวน 463,556.10 บาท
(สี่ แสนหกหมื่ น สามพั น ห้ าร้ อยห้ าสิ บ หกบาทสิ บ สตางค์) ซก่งการประมาณการครั้งแรกมี ค่าใช้จ่ายน้ อยกว่านี้ และ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแนะนาให้ปรับลดราคาให้ สอดคล้องกับราคากลางหรือราคาในท้องตลาด และ
เพื่ อ ไม่ให้ ไฟฟ้ า ในอาคาร 17 ถู กใช้ งานเกิน ก าลั งจกงขอให้ เดิ น ไฟฟ้ าใหม่ จากหม้อ แปลงไฟฟ้ านอกอาคาร ติ ด ตั้ ง
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร และปู กระเบื้องให้เหมือนเดิม (กรณีชารุดระหว่างดาเนินการ)
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็น ชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการขนย้ายเครื่องมือเคมีอุตสาหกรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีความจาเป็นต้องขนย้ายเครื่องมือ
คงไม่เป็นปัญหา แต่กรณีการขนย้ายเครื่องมือไปติดตั้งที่อาคาร 17 (อาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิม) และใช้งบประมาณ
ถกง 463,556.10 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันห้ าร้อยห้ าสิบหกบาทสิบสตางค์) นั้น จะเป็นการคุ้มค่ากับสิ่งที่จะ
ดาเนินการหรือไม่ เพราะในที่สุดอาคาร 17 ก็จะดาเนินการรื้อถอน ซก่งมหาวิทยาลัยอาจจะหาสถานที่เหมาะสมในการ
ขนย้ายเครื่องมือดังกล่าว และสามารถเก็บได้อย่างถาวร
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม เสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ควรปรับพื้นที่ด้านล่างของอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น สถานที่จัดเก็บเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรมจะเป็นการสะดวกกว่าการเคลื่อนย้าย
เครื่ อ งมื อ ไปติ ด ตั้ ง ที่ อ าคาร 17 (อาคารอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ เดิ ม ) เนื่ อ งจากสาขาวิ ช าอยู่ อ าคาร 9 (อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หากห้องจัดเก็บเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรมอยู่ อาคาร 17 อาจทาให้ไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานถกงแม้จะมีอาคารที่เหมาะสมสาหรับจัดเก็บเครื่องมือดังกล่าวก็ตาม
มติที่ประชุม รับ ทราบ และขอเลื่ อ นการพิ จารณาการสนั บ สนุ น งบประมาณในการขนย้ ายเครื่อ งมื อ งานเคมี
อุตสาหกรรมไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องติดภารกิจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
กลาง ประจ าปี 2559 และให้ น าเข้ าพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รองอธิ ก ารบดี แ ละ
ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559
4.2 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ ป รับ ปรุงระเบี ยบกองทุ น พั ฒ นาสถาบั นราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2542 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559
ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2559 เพื่อให้การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยาได้ ด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขก้ น จก ง ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา และนา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒ นามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลตามรายชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เป็ น คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
รองประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
พุทธลา
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
กรรมการ
6. นายสุชาครีย์
ก่อเกียรติตระกูล กรรมการ
7. นางมรกต
ภู่ทอง
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจิตอุษา
เจียมจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
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และกาหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.
4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4 – 8 /2559
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ ได้จัด ประชุม สามัญ ครั้งที่ 4 – 8/2559 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 24 กาหนดให้ ส ภาคณาจารย์และข้าราชการ มีห น้าที่ ให้ ข้อเสนอแนะ
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและได้มีบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นาเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซก่งมีประเด็น
เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้ง 48 สถาบัน ได้เข้าพบ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศก ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ชี้ แ จงและน าเสนอปั ญ หาและแนวทางแก้ ไขปั ญ หาธรรมาภิ บ าล
ในสถาบันอุดมศกกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกษาธิการ
ได้ท้วงติงว่าคณาจารย์ควรร้องเรียนเกี่ยวกับภาพรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
2. แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
สืบ เนื่ องจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ได้มีการหารือในเรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยาไปแล้วนั้น แต่บุคลากรบางส่วน
ยังไม่ให้ความสนใจ สภาคณาจารย์และข้าราชการจกงมีมติจัดทาแบบสอบถามเพื่อการวิจัย สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการและความคาดหวังสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลนามาวิเคราะห์และนาเสนอเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จั น ทร์วิภ า ดิล กสั มพั น ธ์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพัน ธ์ และอาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองคาสุ ก
ช่วยพิจารณาตรวจสอบปรับแก้ข้อคาถามของแบบสารวจดังกล่าว และเพิ่มเติมตอนที่ 5 ขอความคิดเห็นคณาจารย์
ทุกท่านในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ลาดับต้นๆ ของประเทศได้อย่างไร เป็นต้น
3. การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
และการสร้างภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้สังคมภายนอกได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพมากขก้น สภาคณาจารย์และข้าราชการขอเสนอให้มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ออกบูธจัดกิจกรรมของ
สังคมเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักมากยิ่งขก้ น เช่น การออกบูธงานกาชาด ออกบูธการแสดงผลงานของ
นิสิตนักศกกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขก้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรศกกษาหาข้อมูลและวิธีการในการ
ออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซก่งต้องมีกองทุนหรือใช้งบประมาณจากแหล่งใดในการเตรียมงาน เป็นต้น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กล่าวเพิ่มเติม ว่า ในงานมหกรรมทาง
การศกกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) เป็นอีกหนก่งช่องทางในการออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายคณบดีทั้ง 6 คณะ
ร่วมกันหารูปแบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
4. การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สาหรับนิสิตนักศึกษา
เนื่องด้วยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพื้นที่จากัดสาหรับการจอด
รถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศกกษา ทาให้นิ สิตนักศกกษานารถจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย
จ านวนมาก รวมทั้ ง มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของชุ ม ชนและประชาชนโดยรอบ ด้ า นข้ า งมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การจอด
รถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศกกษาที่กีดขวางการจราจรการเข้า – ออก ซก่งปัญหาดังกล่าวอาจจะทาให้ภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัยต้องสูญเสียไป
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณ ฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เป็ น อี ก ประเด็ น หนก่ ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกันคิดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สาหรับ
นิสิตนักศกกษาภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4 – 8 /2559 และมอบหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ๑) แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ และอาจารย์
ดร.เพ็ ญ พร ทองคาสุก ช่ว ยพิ จารณาตรวจสอบปรับแก้ข้อคาถามของแบบสารวจดังกล่ าว และเพิ่มเติมตอนที่ 5
ขอความคิ ด เห็ น คณาจารย์ ทุ ก ท่ านในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ล าดั บ ต้ น ๆ ของประเทศได้ อ ย่ างไร เป็ น ต้ น
๒) การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มอบหมายคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมกันหา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
4.4 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติ มศักดิ์ 1) พระพรหมบั ณ ฑิต (ประยู ร ธมฺมจิตฺโต) ปริญ ญาปรัช ญาดุ ษฎี บัณ ฑิ ตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าบริ ห าร
การศก ก ษา 2) สมเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ์ (สมศั ก ดิ์ อุ ป สโม) ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
สั งคมศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาการให้ ป ริญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เป็ น ไปอย่ างเรีย บร้อ ย จก งได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนิน งานถวายปริญญาดุษฎีบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ และนาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานในแต่ละฝ่าย
ระบุชื่อกรรมการและหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อเร่งดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อไป และในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอเรียนเชิญประธานกรรมการ
และเลขานุการในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้ ป ระธานในแต่ล ะฝ่ายระบุชื่อกรรมการและหน้าที่เพิ่มเติม และมอบหมาย
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้ งขจร จั ด ล าดับ ของฝ่ ายต่ างๆ ใหม่ เพื่ อ ให้ เกิด ความต่ อเนื่ อ งของเนื้ อ งาน และเร่ง

๙

ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อไป และมอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็นฝ่ายประสานงานในการเชิญประชุม
4.5 การพิจารณาการให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา
เพื่อรับทุนการศกกษา ประจาปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศกกษา 2558 จานวนทั้งสิ้น 65 ราย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ทุนการศกกษา ดังนี้
1. การพิจารณาทุนการศกกษาให้พิจารณาผลการเรียน ดังนี้
1.1 ภาคเรียนที่ 2 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลังอนุปริญญา)
1.2 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
1.3 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 หรือ 8 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
2. การพิจารณาผลการเรียน
2.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 ต้องไม่มีผลการเรียน D+ หรือ D หรือ E หรือ E หรือ F หรือ I หรือ PS
2.3 กรณีที่มียกเลิกรายวิชา (W) ต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
3. การพิจารณาทุนให้สาขาวิชาละ 1 ทุน กรณีที่มีผู้ได้ผลการเรียนเท่ากันให้คณะกรรมการสาขาวิชา
เป็นผู้ตัดสินเลือก 1 คน
4. กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็นแขนงวิชา/วิชาเอก ให้ทุนการศกกษาแขนงวิชา/วิชาเอก
ละ 1 ทุน
5. ทุนการศกกษาให้เป็นเงินบารุงการศกกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถัดไป
นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวเพิ่มเติมว่า
1) เกณฑ์ การพิ จารณาทุ นการศกกษา มหาวิทยาลั ยจะพิ จารณาจากผลการเรียน ทุ กภาคเรียนที่ 2
ซก่งปี การศกก ษา 2558 พิจ ารณานิ สิ ตนั กศกกษาหลั กสู ตร 4 ปี ที่ เข้าศกกษาในปีการศกกษา 2557 – 2558 และ
พิจารณานิสิตนักศกกษาหลักสูตร 5 ปี ที่เข้าศกกษาปีการศกกษา 2556 – 2558
2) จานวนผู้ที่รับทุนการศกกษา รวมทั้งสิ้น 65 ทุน ระดับประถมและมัธยม 4 ทุน ระดับ
ปริญญาตรี 61 ทุน
3) มีสาขาวิชาที่นิสิตนักศกกษาไม่ได้รับทุนการศกกษา รวมทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา ซก่งได้นาเรียน
ให้คณะต่างๆ รับทราบแล้ว ซก่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนิสิตนักศกกษาไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 2 ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
4) ในปีการศกกษา2558 จานวนเงินทุนการศกกษาสูงขก้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับค่าบารุง
การศกกษาเพิ่มมากขก้น
และให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการให้ทุนการศกกษา กรณีนายณัฐพล ฝักคูณ นิสิตสาขาวิชาดนตรี
ศกกษา (ค.บ.5) ดนตรีไทย ได้รับทุนการศกกษาเฉลิมราชกุมารี และนางสาวนิธิมา โคตรบัณฑิต นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน
(ศศ.บ.4) พักการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา กล่ าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ตรวจสอบกรณีการพักการเรียนของนางสาวนิธิมา โคตรบัณฑิต หากพักการเรียนเพื่อไปศกกษา

๑๐

แลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือประสบอุบัติเหตุให้คงทุนการศกกษานี้ให้แก่นิสิตไว้ก่อน ยกเว้น นิสิตพักการเรียนและไม่มา
เรียนอีกให้พิจารณาทุนการศกกษารายถัดไป ส่วนนายณัฐพล ฝักคูณ ได้รับทุนการศกกษาเฉลิมราชกุมารี ซก่งเป็นการให้
ทุ น การศก ก ษาซ้ าซ้ อ น ควรเห็ น ให้ พิ จ ารณาทุ น การศก ก ษารายถั ด ไป และในอนาคตมหาวิ ท ยาลั ย ควรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อ หากลยุ ท ธ์ ในการเปิ ด รั บ สมั ค รนิ สิ ต นั ก ศก ก ษาโดยสอบชิ ง ทุ น เข้ า ศก ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(โดยรับทุนการศกกษาเฉพาะค่าหน่วยกิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้ งขจร กล่ าวเพิ่มเติมว่า กรณี การพั กการเรียนของนิสิ ตนักศกกษา
ในภาคเรียนที่ 1 นั้น ให้พิจารณามอบทุนการศกกษาในภาคเรียนเรียนถัดไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การพิจ ารณาการให้ ทุน ผู้ที่มีผ ลการเรียนสู งสุ ดของสาขาวิชา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกกษา 2558 และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ตรวจสอบกรณีการพัก การเรียน
ของนางสาวนิธิมา โคตรบัณฑิต นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.4) และกรณีนายณัฐพล ฝักคูณ นิสิตสาขาวิชาดนตรี
ศกกษา (ค.บ.5) ดนตรีไทย ได้รับทุนการศกกษาเฉลิมราชกุมารี ซก่งเป็นการให้ทุนการศกกษาซ้าซ้อน เห็นควรให้พิจารณา
ทุนการศกกษารายถัดไป
๔.๖ การพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
สานักกิจการนิสิตนักศกกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ใช้ธรรมนูญนิสิตนัก ศกกษา
พ.ศ.2548 ในการดาเนินงานด้านกิจกรรมมาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้ระเบียบว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศกกษามีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน สานักกิจการนิสิตนักศกกษาจกงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญ
นิสิตนักศกกษา พ.ศ.2548 และได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญนิสิตนักศกกษา และดาเนินการ
ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการแก้ไขเนื้อหา ข้อความและคาสาคัญ จนได้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยาว่ าด้ ว ยธรรมนู ญ นิ สิ ต นั ก ศก ก ษา พ.ศ.2559 เพื่ อ ให้ ร ะเบี ย บดั งกล่ าวมี ค วามสมบู รณ์ แ ละ
ครอบคลุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ
พุทธลา แจ้งรายละเอียดว่าได้ดาเนินการปรับแก้ในส่วนใด และมีประเด็นปัญหาในส่ วนใดบ้าง เพื่อนามาประกอบการ
พิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอานวยการมหาวิท ยาลั ย ไปศกก ษา (ร่าง) ธรรมนู ญ นิสิ ต
นักศกกษา พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้ งรายละเอียดว่าได้ดาเนินการปรับแก้
ในส่วนใดและมีประเด็น ปัญหาในส่วนใดบ้าง เพื่อนามาประกอบการพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ ในลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้ จัดประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ (เหม ผลพั น ธิ น ) ชั้ น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.๒ รับทราบการยุบเลิกสานักโรงเรียนสาธิต
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศกกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติรับทราบกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานการยุบเลิกสานักโรงเรียนสาธิต
และจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซก่งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียน เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหนังสือจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง รายละเอียดประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองเอกสารการตอบแบบสารวจ
ของหน่ ว ยงาน และประมวลผลแบบส ารวจของหน่ ว ยงานให้ เป็ น ภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย และน าแผนผั ง
การปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนดังกล่าว แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ กองกลาง สานักงานอธิการบดี จัดทาโครงการ
“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙” ระหว่ างเดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดยกิจกรรมที่ ๑ : อบรมภาษาอังกฤษ จานวน ๓๐ ชั่วโมง วันที่ ๙ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑ , ๔ อาคาร
๑๐ ชั้น ๓ , ๔ อาคาร ๑๑
กิจกรรมที่ ๒ : ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมลองบีช ชะอา จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๓ : ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อการสื่อสาร (TOEIC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูน ย์ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่ อการสื่อสาร (TOEIC) Educational Testing Service ETS
อาคาร BB TOWER (Bangkok Business Building) ชั้น ๑๙ ห้อง ๑๙๐๗ ถนนอโศกมนตรี วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate
รุ่นที่ ๒”
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ จั ด อบรมเชิงปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง “การผลิ ต สื่ อการเรียนการสอนด้ ว ย Adobe
Captivate รุ่ น ที่ ๒” ระหว่ างวั น ที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ๑๐๙๑
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมีวิทยากร คือ คุณกฤติภณ ธนนชนะกิจ และคุณสินทวี
อ่อนเจริญ ซก่งเป็นวิทยากรประจาโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ ซก่งมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๔๐ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.๖ รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรมฯ
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ สาขาวิ ช าศิ ล ปศก ก ษา คณะครุศ าสตร์ สาขาวิ ช าออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม การอบรม
เชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิต นักศกกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในภายนอก ได้พัฒนาตนเองไปสู่การทางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์
ในระดับที่สูงขก้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องแสดงผลงาน อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ สรุปผลประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ ๒
สถาบันวิจัยและพัฒ นา ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และเขียน
ข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ การเผยแพร่ผลการสารวจความคิดเห็นฯ ทางสื่อมวลชน
ศู น ย์ ส ารวจความคิ ด เห็ น บ้ า นสมเด็ จ โพลล์ ได้ ด าเนิ น โครงการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลการสารวจตามโครงการดังกล่าว และเผยแพร่ใน
๑. สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๘
๒. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
๓. หนังสือพิมพ์ไทย
๔. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๕. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
๖. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศกกษา
๒. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๓. นายคมสั น ฐ หั ว เมื อ งลาด ได้ รับ ปริญ ญาศิ ล ปกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต มศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
นาฏยศิลป์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ ป ระสานงานในการถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ด่ พ ระพรหมบั ณ ฑิ ต โดยก าหนดจั ด พิ ธี ถ วายปริ ญ ญา ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๖ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร และก าหนดถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ด่ ส มเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด เข้ารับ

๑๓

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมนี้ได้จัดทา
กาหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๐ โครงการปาฐกถาราชบั ณ ฑิ ต สั ญ จร เรื่ อ ง “แนวคิ ด เสรี นิ ย ม” กั บ ผู้ น าไทยและผู้ น าโลก
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ร่ ว มกั บ ราชบั ณ ฑิ ต และภาคี ส มาชิ ก ประเภทวิช า
ประวัติ ศาสตร์ ส านั กธรรมศาสตร์ และการเมื อง ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา จัดโครงการปาฐกถาและเสวนาทางวิช าการ
ราชบั ณ ฑิ ตสั ญ จร เรื่อง “แนวคิดเสรี นิ ยม” กับผู้ นาไทยและผู้ นาโลกคริส ต์ศตวรรษที่ ๑๙ ในวันพฤหั ส บดีที่ ๒๕
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๑ การส่งบุคลากรฝึกงานของ Phnom Penh International (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับจดหมายจากฝ่ายต่างประเทศของ Phnom Penh
International (PPIU) ขอส่งบุ คลากรมาฝึกงานจานวน ๒ คน โดยฝึ กงานที่สานักกิจการนิสิ ตนักศกกษาและส านัก
คอมพิ ว เตอร์ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๔ – ๒๗ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยส านั ก วิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ยอาเซี ย น
ได้ประสานงานกับสานักกิจการนิสิตนักศกกษา และสานักคอมพิวเตอร์สาหรับเป็นสถานที่ฝึกงาน พร้อมทั้งได้ประสาน
ที่พักบ้านรับรองของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
และอาจารย์สุนาทะ พงศ์เกียรติ กรรมการประเภทคณาจารย์ ได้พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น มหาวิทยาลัยจกงได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เลื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตาแหน่งที่ว่าง
ลง ซก่งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกในลาดับถัดไป คือ อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่ ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา ได้ จั ด กิ จ กรรม / โครงการต่ า งๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
๑) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรกกษาหารือการดาเนินงาน
และพิจารณาการขออนุญาตดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑๔

๒) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ร ายงานข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ HO-SO ประจ าเดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/255๙
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในวัน พฤหั สบดีที่ 8
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การอบรมหลักสูตรการใช้ IPad เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการเรียนการสอน
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ส านักคอมพิ วเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้ IPad
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการเรียนการสอน ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาพิชัยญาติ ห้อง Edu rom (อาคาร 10 ชั้น 1)
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จะจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันห้องสมุดสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันห้องสมุดสมัยใหม่ ให้แก่ครูโรงเรียนมัธยมในเขตธนบุรีและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในวันเสาร์
ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 รายงานผลการรับนิสิตและนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานสรุปผล
การรับนิสิตและนักศกกษาใหม่ให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ และจะดาเนินการเปิดรับสมัคร นิสิตนักศกกษา
ใหม่ ประจาปีการศกกษา 2560 ในเดือนกันยายน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

6.6 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสารับนิสิตใหม่ (Admission) ปีการศึกษา 2559
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่ นสวั สดิ์ แจ้งให้ ที่ ประชุ มทราบ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา จะดาเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสารับนิสิตใหม่ (Admission) ปีการศกกษา 2559
ในวันที่ 20 - 21 , 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 กิจกรรม/โครงการต่างๆของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย แจ้งให้ ที่ ประชุมทราบ ส านั กศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนิ นกิจกรรม/
โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้
1) สานักศิลปะและวัฒนธรรม จะดาเนินโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุ ริย วงศ์ (ช่วง บุ น นาค) ขก้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ นิสิตชั้นปีที่ ๑ ให้ รู้จักและภาคภูมิใจในเกียรติ
ประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และให้นิสิตนาไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง
ในด้านการใช้ชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการอย่างสมบูรณ์ โดยกิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วย
1.1) การเสวนา หั ว ข้ อ “เกี ย รติ ป ระวั ติ ข องสมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์
(ช่วง บุนนาค) ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยที่ควรยกย่อง” และหัวข้อเรื่อง “บทบาทของวัยรุ่น : กับการใช้ชีวิต โดยมี
สมเด็ จ เจ้ าพระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ วง บุ นนาค) เป็ นแบบอย่ าง” โดยได้ รับเกี ยรติจาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
สุภินทิพย์ ผาสุขดี และอาจารย์ภาวิ ณี บุนนาค เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
1.2) กิจกรรมการศกกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุริยวงศ์ วัดประสาทสิทธิ์ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี
และตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2) สานักศิลปะและวัฒ นธรรม จะดาเนิน โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมไทย
ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ CIOFF KOREA 2016 WONJU DYNAMIC DANCING CARNIVAL ร่วมกับภาคีเครือข่าย
องค์ การเผยแพร่ วัฒ นธรรมพื้ น บ้ าน เพื่ อเผยแพร่ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยในระดั บ นานาชาติ ระหว่างวัน ที่ ๕ – ๑๒
กัน ยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลี ใต้ ทั้งนี้ ส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม ยังได้ดาเนินการจัดท า
เอกสารเผยแพร่คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่รู้จัก
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.33 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

