รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2559
วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2.นายชัยสิทธิ์
3.นายดุสิต
4.นายทานาย
5.ดร.นราวัลย์
6.ดร.ปรัชญา
7.นางเลื่อมใส
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
9.นายวันชัย
10.นายสมปอง
11.นายสมพงษ์
12.นายอิศรากรณ์
13.นางสาวญัฐวรรณ
14.นาย ฐานันดร
15.นายณทภัต
16.นายวัชศักดิ์
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

สุ่นสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
ปิยะทัต
ราชโคตร
สุรังค์สุริยกุล
มหาวินิจฉัยมนตรี
ใจแจ้ง
บุญลิขิต
ยุกแผน
สิงห์ชู
สุวรรณคู
สุวรรณทิพย์
นพวัตน์
จูทิม
ผาเลิศ
จันทรกูล
บางเขียว
พุทธลา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต
กรรมการจากประธานสภานิสิต
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายจักรนิศิต
2.นายชาญชัย
3.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
4.พลเรือตรีธีรัช
5.นายประสาร
6.นายศักดิ์ชัย
7.นายสนิท
8.นายสมพร
9.พลโทอิสระ

พานิชสวัสดิ์
โชคอานวยกุล
อินทะชัย
หทยีช
เรืองสุขอุดม
สมบูรณ์วินิจ
จรอนันต์
ทิมแสง
วัชรประทีป

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นายไพโรจน์
2.นายสมบัติ
3.นายสมฤทธิ์

ศรศิลป์
ปรีชาชาญพานิชย์
สนขาว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร
3. นางสาวกรกาญจน์
4.นางสาวกฤตยา
5.นางสาวภรทิพย์

อินทรสมพันธ์
อุ่นบ้าน
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

ผู้นาเสนอวาระการประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี 2558
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดาเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน โดยมีศาสตราจารย์
ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธานกรรมการ และนายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ร่วมเป็นกรรมการด้วย
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น คณะกรรมการที่ ก าหนดไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547
คณะกรรมการฯได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากการสรรหาโดยการเสนอชื่ อ มี ค ณะกรรมการทั้ ง หมด 5 คน ได้ แ ก่ (1)
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพีย รชั ย เป็ น ประธานกรรมการ (2) นายชั ยสิ ท ธิ์ ภูว ภิร มย์ ขวั ญ (3) นายสมเชาว์
เกษประทุ ม (4) ดร.ดิ เ รก พรสี ม า อดี ต เลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา และ (4) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ทั ก ษ์ อาจคุ้ ม วงศ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของคณะและหน่ ว ยงานที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะของมหาวิ ท ยาลั ย การด าเนิ น งานตามกรอบที่ ก าหนดไว้ ต าม
พระราชบัญญัติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจากปี 2557 เช่น ปัญหาด้าน
การใช้ จ่ า ยงบประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพยายามแก้ ไ ขโดยในปี 2558 ด้ า นการใช้ จ่ ายงบประมาณดี ขึ้ น
คือสามารถใช้งบประมาณได้ ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น เอกสารที่นาเสนอเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์และ
เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนามาพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างในการตรวจสอบองค์กรอื่นๆได้ และจะได้นา
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี 2559 มารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
ต่อไป
เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และต้องรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง
ซึ่งในปี 2558 ได้รายงานต่อสภามหาวิทยลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ มีวาระการดาเนินงาน 3 ปี
และก่อนการดาเนิ น การติดตาม ตรวจสอบ จะมีการจัด ทาคู่มือเพื่อให้ ห น่ว ยงานต่างๆได้รับทราบแนวทางการ
ดาเนิ นการ และในปี 2559 นี้ ได้มีการปรับปรุงแบบสอบถามเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ย
ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยก็เป็นคณะกรรมการที่จะได้รับการแจกแบบสอบถามด้วย ในปี
2559 นี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อจัดทารายงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 จดหมายข่าวของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเอกสารจดหมายข่าวของสานักงานสภามหาวิทยาลัยแจกเป็น
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย จานวน 11 คน ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว ตามรายละเอียด
ในเอกสาร
เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จดหมายข่าวของสานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่
เป็ น รายเดื อ น เดื อ นละ 1 ฉบั บ มี เ นื้ อ หารายละเอี ย ดเป็ น การเผยแพร่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย และ
การดาเนิน งานที่เกี่ย วข้องกับ สภามหาวิทยาลั ย ทุกด้าน นอกจากนี้ส านักงานสภามหาวิทยาลั ยได้จัดทาเว็บไซต์
(uc.bsru.ac.th) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการประชุม มติที่ประชุม เอกสารการประชุม
ตลอดจนผลการด าเนิ น งานต่ า งๆของสภามหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับทีอ่ อกโดยสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 กาหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
มหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง
ประธาน แจ้ง ให้ที่ป ระชุมทราบว่า กาหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ/มหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง ประจาปี 2559 กาหนดเป็น 2 ช่วง คือวันที่ 13 – 16 และวันที่ 18 - 21
สิ ง หาคม 2559 ซึ่ ง ของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ก าหนดรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ในวั น อัง คารที่ 16 สิ ง หาคม 2559 ทั้ง ภาคเช้ าและภาคบ่ าย รายละเอี ยดตามเอกสารแนบ ซึ่งมหาวิทยาลั ย
จะเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมในงานพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 กาหนดตารางกิจกรรมสาหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ประธาน แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุมทราบว่า มหาวิทยาลั ย ได้กาหนดการเปิด /ปิดภาคเรียนให้ พร้อมกั บ
ประชาคมอาเซียน แต่เกิดปัญหาคือไม่สอดคล้องกับการเปิด/ปิดภาคเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย ทาให้
กาหนดการเปิด/ปิดภาคเรียนยังไม่พร้อมกันทั้งระบบการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เอกสารที่แจกในที่ประชุมคือกาหนดตาราง
กิจกรรมสาหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ขณะนี้มียอดนิสิตที่สมัครและชาระเงินเข้าศึกษา ประมาณ
2,500 คน และมีผู้สมัครสอบในปลายเดือนเมษายนอีกประมาณ 900 คน และรอบแอดมิทชั่นอีกจานวนหนึ่ง และ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกาหนดเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน ทาให้เกิด ความไม่ต่อเนื่องทางการศึกษาจาก
ระดับมัธยมศึกษามาสู่ระดับมหาวิทยาลัย คือมีช่วงว่างประมาณ 6 เดือน คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยจึง มี
นโยบายให้จัดกิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จึงขอเรียนให้กรรมการรับทราบและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “มีจิตสาธารณะ
ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” จึงเพิ่มกิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 และโครงการปรับพื้นฐานของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ระหว่างวันที่
7 – 13 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ป ระชุม ให้ พิจ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
“ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.3 ข้ อ มูล งบแสดงฐานะการเงิ น ของสมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นายสมพงษ์ สุวรรณคู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมศิษย์เก่า
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ในปี 2556 – 2558 พบว่ า ในปี 2558 มี ค่ าสมาชิ ก จ านวน
334,100 บาท ค่าคงเหลือจากการจัดงานคืนสู่เหย้า 278,987 บาท รวม 613,087 บาท ค่าสมาชิกคือเงินที่เก็บ
จากศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี จากเอกสารแสดงให้เห็นว่าค่าสมาชิกปี 2556 - 2557 หายไป และทราบ
ว่าปี 2556 - 2557 ไม่มีการดาเนินกิจกรรมใดๆ แต่จากเอกสารแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ต่ากว่ารายจ่าย เมื่อมีรายได้
และค่าใช้จ่าย จึงอาจมีการดาเนินการ รวมทั้งมีการปฏิบัติการแทนนายกสมาคมฯในเอกสารงบแสดงฐานะทาง
การเงินดังกล่าว จึงขอนาเรียนสอบถามที่ประชุม
ประธาน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เนื่ อ งจากในวั น นี้ เ ป็ น การประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย จึงขอให้กรรมการได้ศกึ ษารายละเอียดเอกสารเพื่อรับทราบข้อมูลเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย
นายวันชัย ยุกแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคราวที่แล้วได้นาเสนอว่ามหาวิทยาลัย
ควรมีการพัฒนาชื่อเสียงทั้งในด้านดนตรีและกีฬาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นว่าควรส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรผลักดันนโยบายไปยังฝ่ายบริหาร เช่น นโยบายการทาทีม คือมีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ทาวงเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอก จึงได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการทาวงและเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเคยทาทีมให้โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อยากให้นาเสนอไปยังอธิการบดีและวิทยาลัยการ
ดนตรีต่อไป
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดาเนินการนาเอกสารเสนอไปยังอาจารย์สาขาวิชาดนตรีแล้ว และ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพัฒนาอย่างเต็มที่รวมถึงการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรีขึ้นมา คาดว่าจะประสบความสาเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่และมีนิสิตสาขาวิชาดนตรีจานวนมากจึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมวคร
นายดุสิต ปิยะทัต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีชื่อเสียงด้านนี้มาอย่าง
ยาวนาน ทั้งที่ไม่มีบุคลากรหรือศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหาร แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มี ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นอาหารคื อ อาจารย์ ยิ่ ง ศั ก ดิ์ จงเลิ ศ เจษฎาวงศ์ ที่ ส ามารถน าชื่ อ เสี ย งมาเป็ น การ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยได้ประสานงานเพื่อใช้ศักยภาพของศิษย์เก่ามาช่วยพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย เคยเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์ มาเป็นคณะกรรมการส่งเสริม
กิจ การมหาวิ ทยาลั ย เช่ น กั น และขณะนี้ ม หาวิ ทยาลั ยก็ ไ ด้ป ระสานงานกั บ อาจารย์ ยิ่ งศั กดิ์ จงเลิ ศเจษฎาวงศ์
เพื่อประชุมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านอาหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 17 มี น าคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้นาเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

4.2 การนาเสนอแนวทางการดาเนินงานคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมีมติให้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์มานาเสนอแนว
ทางการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ และกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ดังกล่าวของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน
พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้นาเสนอการดาเนินงานของ
คณะครุ ศาสตร์ และกิจกรรมที่ได้ดาเนิน การ รวมถึง รับฟังแนวทางในการสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่ าวจาก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการผลิตครูที่มี ความเป็น
ครูอย่างแท้จริงมาเป็นเวลานาน คณะครุศาสตร์ จึงเป็นคณะที่สาคัญที่จะต้องพัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพต่อไป
การวิจัยเป็นเรื่องจาเป็นจึงควรมีการสนับสนุนโดยเฉพาะการวิจัยแบบรวมศูนย์ รวมทั้งเห็นด้วยกับระบบการคัดเลือก
นิสิตเข้ามาเรียน โดยวิธีการสอบคัดเลือกจะทาให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ และคณะครุศาสตร์มีอาจารย์ที่มีคุณภาพทาให้
การผลิตดารงความมีชื่อเสียงอยู่ได้
นายวันชัย ยุกแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถ
นาไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านธุรกิจ อาจไม่ต้องทาวิจัยหลายแขนงแต่มุ่งทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ได้จริง และการวิจัยที่ทาส่วนใหญ่เป็นการวิจัย เฉพาะส่วนไม่ครบองค์ประกอบรวมทั้งหมดทาให้ไม่สามารถนาไปใช้
จริงได้
ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเรื่องสาคัญ
ควรมีการสารวจความต้องการของตลาดหรือนาหลักสูตรที่น่าสนใจจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุง นอกจากนี้เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจศึกษา
แนวทางของสถาบันด้านอาชีวศึกษาซึ่งจะส่งนักศึกษามาฝึกงานในระยะยาว เช่น ในระดับ ปวช. ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
และระดับปวส. ระยะเวลา 1 ปี ทาให้ได้รับความรู้และฝึกประสบการณ์อย่างละเอียดและนาความรู้ไปใช้ในการ
ทางานได้จริง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุ ก าร ได้ ร ายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ในรอบเดื อ นมี น าคม 2559 โดยบั ญ ชี ค ณะกรรมการฯ ไม่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น ยอดเงิ น คงเหลื อ
653,971.16 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จานวน 653,971.16 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)
5.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กาหนดจัดงาน “๑๒๘ ปี ศิริราชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชแพทยาลั ย โรงพยาบาลศิริ ราช เพื่อ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิต ร 84 พรรษา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์หิมพานต์ จึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ดังกล่าว และขอเชิญคณะกรรมการเข้า ร่วมขบวนแห่ ผ้าไตรพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ตั้งขบวน ณ หอประชุมกองทัพเรือ เคลื่อนขบวน
เวลา 9.00 น. แห่ไปตามถนนอรุณอัมรินทร์จนไปถึงโรงพยาบาลศิริราช มีพิธีเปิด เวลา 10.00 น. และในวันพุธที่
27 เมษายน 2559 เป็นการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น
เจ้าภาพ เริ่มเวลา 9.15 น. ขอเรียนเชิญกรรมการที่สะดวกเข้าร่วมงานดังกล่าว มีรถรับ-ส่งจอดที่หน้าอาคาร 11
ออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 8.30 น.”
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดาเนินมาร่วมงานเทศน์
มหาชาติและได้ทอดพระเนตรวงดนตรีของมหาวิทยาลัยที่ไปร่วมบรรเลงประกอบกัณฑ์ด้วย ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการอย่างเต็มรูปแบบ และได้นาวงดนตรีไปแสดงด้วย เมื่อ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมายังคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาร่วมสมทบทุนเทศน์มหาชาติครั้งนี้ และถือเป็นการทาบุญเพื่อ
เสด็จเป็นพระราชกุศลด้วย และตัวแทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ได้แก่คุณดุสิต ปิยะทัต และคุณสมพงษ์ สุวรรณคู
มติที่ประชุม อนุ มัติโ ดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลั ยเพื่อ ร่ว มเป็นเจ้าภาพ
ในกัณฑ์หิมพานต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ” จานวน 50,000
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 3/2559
ประธาน ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ งก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 3/2559 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียนจะส่งนิสิตไปเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ใน “โครงการเรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม
2559 และจะมีอาจารย์และผู้บริหารไปร่วมพิธีปิดในช่วงวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559
ประธาน กล่ าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการส่งนิสิ ตที่สนใจด้านภาษาและวัฒ นธรรม
ประเทศเพื่อนบ้านไปเรียนร่วมกับประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง กรรมการที่สนใจสามารถไปร่วม
พิ ธี ปิ ด ในประเทศต่ า งๆได้ โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย ติ ด ต่ อ ประสานงานได้ ที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ ษ ณุ บางเขี ย ว และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

