รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

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

สุ่นสวัสดิ์
พานิชสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
ปิยะทัต
ราชโคตร
เรืองสุขอุดม
มหาวินิจฉัยมนตรี
บุญลิขิต
ยุกแผน
จรอนันต์
สุวรรณคู
สุวรรณทิพย์
นพวัฒน์
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.นายชาญชัย
2.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
3.พลเรือตรีธีรัช
4.ดร.นราวัลย์
5.นางเลื่อมใส
6.นายศักดิ์ชัย
7.นายสมปอง
8.นายสมพร
9.พลโทอิสระ

โชคอานวยกุล
อินทะชัย
หทยีช
สุรังค์สุริยกุล
ใจแจ้ง
สมบูรณ์วินิจ
สิงห์ชู
ทิมแสง
วัชรประทีป

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นายไพโรจน์
2. นางสาวกรกาญจน์
3.นางสาวกฤตยา
4.นางสาวภรทิพย์

ศรศิลป์
อุ่นบ้าน
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แบบสอบถามของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลั ย ที่ไ ด้รั บ การแต่ งตั้ง จากสภามหาวิทยาลั ย ตามพระราชบั ญญัติ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547
เพื่อติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อขอทราบความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัย ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการตอบ
แบบสอบถามดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 หนังสือเรื่อง “ปัญญาในพระพุทธศาสนา” แจกโดยคุณสนิท จรอนันต์
นายสนิท จรอนันต์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คราวที่ผ่านมา เนื่องจาก
ได้ไปร่ ว มทางานในมูล นิ ธิมหามกุ ฏ ราชวิทยาลั ย ในพระบรมราชูปถั มภ์ เป็นมู ล นิธิ ที่เก่ าแก่ ที่สุ ดในประเทศไทย
ในส านั กงานคณะกรรมการตาราและวิช าการ ซึ่งทาหน้าที่ในการตรวจสอบและผลิ ตหนังสื อตาราวิช าการทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี หนังสือที่นามาแจกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
เลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 กาหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/
มหาวิทยาลัย เขตภาคกลาง
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กาหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ /มหาวิ ท ยาลั ย เขตภาคกลาง ประจ าปี 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ก าหนด
รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ สวนอัมพร
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ไปร่วมชมการแสดงละครเรื่อง ซินเดอเรลล่า ในโครงการ
มรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ณ โรงละครแห่งชาติ พร้อมกับ คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ลูกหลาน
ของชาวไทยที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม การมาครั้งนี้ พลโทอิสระ
วัชรประทีป ได้เป็นผู้ติดต่อประสานงานให้ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
เลขานุ ก าร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า โครงการมรดกไทยคื น ถิ่ น ได้ จั ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ครั้ ง ที่ 6
โดยสภาวั ฒ นธรรมไทยเมื อ งเบอร์ กเลย์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ ขอความร่ ว มมื อ มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้จัดส่งครูอาสาสมัครซึ่งเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยไปฝึกสอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
เวลา 1 ปี โดยเฉพาะที่เมืองเบอร์กเลย์ได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 22 โดยมีการสอนภาษาไทย ดนตรี
นาฏศิลป์ ไทยให้ กับเยาวชนเชื้อสายไทย-อเมริกัน แล้ว ประมาณ 4 ปี ก็จ ะนาคณะเยาวชนเหล่ านี้ กลั บ มาแสดง
ความสามารถให้ชาวไทยได้ชม โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 17 กรกฎาคม 2559
และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 มีการแสดงละครประยุกต์เรื่อง ซินเดอเรลล่า ภาคพิเศษ ณ โรงละครแห่งชาติ
มีผู้เข้าชมประมาณ 1,000 คน โดยไม่เก็บค่าเข้าชม แต่ได้ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคเงินจากผู้ชมที่มีจิตศรัทธา
และในวัน นี้ ได้น าเงิน ไปมอบให้ กับ บ้ านราชาวดี และมูล นิธิส งเคราะห์ คนพิการ โรงเรียนศรีสั งวาลย์ ปากเกร็ ด
โดยอธิการบดี พร้อมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยฯ มอบเงินจานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดโครงการดังกล่าว
นายชั ย สิ ท ธิ์ ภู ว ภิ ร มย์ ข วั ญ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
การดาเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง การที่เยาวชนไทยซึ่งมีพ่อเป็นชาวต่างชาติและไม่
สามารถพูดภาษาไทยได้ แต่สามารถราอวยพรได้สวยงามมาก นับเป็นความสาเร็จของครูอาสาสมัครของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยาที่เดิน ทางไปสอน และการที่คณะเยาวชนได้เข้าพบนายกรัฐ มนตรีเป็นกรณีพิเศษ
โดยการประสานงานของพลโทอิสระ วัชรประทีป ก็เป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
เลขานุการฯ น าเสนอที่ป ระชุมทราบว่า ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ครั้ งที่ 7/2559 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ ม
พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงได้นาเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับทราบความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย
นายประสาร เรืองสุขอุดม ได้สอบถามถึงรายละเอียดในวาระที่ 1.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จัดการศึกษาซึ่งเน้นความพร้อมของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดดังนี้ “รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธาน แจ้งต่อที่ประชุม
ให้ทราบว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากเดิมเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
สนองตอบต่อตลาดแรงงาน และสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ คุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ แต่
ปั จ จุ บั น นโยบายการจั ด การศึ ก ษาได้ เ น้ น ความพร้ อ มของบั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ 21 มากกว่ า จะสนองตอบต่ อ
ตลาดแรงงาน ซึ่งการวิจัยพบว่าคนรุ่นใหม่เป็นคนสร้างงานของตนเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อม
คุณสมบัติของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มากกว่าการเน้นตลาดแรงงาน เพราะบางตลาดแรงงานกาลังจะถูกยกเลิกไป”
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 มหาวิทยาลัยได้มีการ
นาเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) และนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
กรรมการระดับประเทศหลายชุด ได้นาเสนอถึงแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ว่าแผนการจัดการอุดมศึกษาใหม่ได้
เปลี่ ยนจากสนองความต้องการของตลาดแรงงานมาเป็นเน้นความพร้อมและความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลั ก
เนื่องจากมีการวิจัยออกมาว่าในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่จานวนไม่น้อยที่จบไปไม่เลือกทางานกับบริ ษัทหรือทางานกับ
รัฐบาล แต่เลือกทาธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจออนไลน์ จึงมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเป็นการเน้น

ผู้ เ รี ย น แต่ แ ผนการจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง เป็ น ไปตามเดิ ม ตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ว างไว้ แต่ ยั ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การออก
นอกระบบของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หลายมหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ อกนอกระบบก าลั ง จะขาดทุ น เนื่ อ งจากไม่ มี ผู้ เ รี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเคยมีนโยบายการออกนอกระบบเช่นกัน แต่มีผู้คัดค้านจานวนมาก เพราะ
เกี่ย วข้อ งกับ การจั ดการศึกษาในอนาคต คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถมีแนวคิดใหม่ด้าน
นโยบายการจัดการศึกษานาเสนอมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ปั ญ หาของมหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น คื อ จ านวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาลดลง
มหาวิทยาลัยต้องมีการระดมสมองและประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตแห่งเดียวที่ออกนอกระบบ ส่วน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อื่นยังไม่ดาเนินการต่อ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยาก็ ยั งไม่ มีน โยบายดังกล่ าว จึ ง ต้อ งการทราบเป้ าหมายที่ ชัด เจนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือดาเนินการได้
นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยต้องมีความชัดเจน เนื่องจาก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันสูง การดาเนินการด้านการศึกษาควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผลักดันให้
เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน แนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะเน้นหลักสูตรแต่ไม่เน้น
การประยุกต์ใช้ มหาวิทยาลัย ควรเน้นขีดความสามารถในการปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้และการพัฒนา เป็นต้น
ปัญหาของประเทศคือการเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ามาก ควรคิดหาแนวทางให้สินค้า
เกษตรมีราคาสู งขึ้น เริ่ มจากการทาอุตสาหกรรมการเกษตรให้ล ดต้นทุนการผลิ ต การแปรรูปสิ นค้า การตลาด
หลักสูตรต้องมีประสิทธิภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทางานได้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ผ่านมาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถทางานได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการ จึงเป็น การ
สู ญ เสี ย ทรั พ ยากร ภาครั ฐ จึ ง ควรเน้ น ภาคปฏิ บั ติ แ ละการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ ส ามารถท างานได้
มหาวิทยาลัยต้องทราบถึงจุดแข็งของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการผลิตครู และด้านการดนตรี เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559

4.2 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จึงนาเรียนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ.2559 รายละเอียดตามกาหนดการดังแนบ และมีข้อมูลเพิ่มเติม คือการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน
1,600 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยจะได้รับกระเป๋าเอกสารและบัตรเข้าชมสวนสยาม จานวน 5 ใบ
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยู่ใกล้กับเราจึงนามาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบล่วงหน้า สถานที่จัดงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เห็นควรให้เข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว และจะพิจารณาจานวนกรรมการที่สามารถเข้าร่วมในการประชุมคราวต่อไป
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
ในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 โดยบัญชีคณะกรรมการฯ ไม่มีการเคลื่อนไหว ยอดเงินคงเหลือ 603,971.16 บาท
(หกแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วย คุณเลื่อมใส ใจแจ้ง เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า จึงได้เดินทางไป
เยี่ยมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีค่าของเยี่ยม จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถ้วน
มติที่ประชุม รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมียอดเงิน
คงเหลือ จานวน 603,971.16 บาท (หกแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) และอนุมัติ งบประมาณ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าของเยี่ยมคุณเลื่อมใส
ใจแจ้ง
5.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบาเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เลขานุการ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์
ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559 ไปทอด
ถวายพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่า เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพื่อเป็นการบาเพ็ญกุศลแด่
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคล
สาคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมเป็น
เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประธาน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิ ทยาลั ย ในการเป็ น เจ้ าภาพร่ ว ม และมติที่ ประชุมคราวที่ ผ่ านมาให้ นาเงิ นคณะกรรมการฯ สมทบจ านวน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ ในการนาซองกฐินไปแจกคนละ 5 ซอง
ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมงานจะประกอบไปด้วย คณาจารย์
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษา ซึ่งองค์การนิสิตนักศึกษาจะรับผิดชอบดูแลเรื่องรถบัส และการเดินทาง
วั ด ศรี สุ ริ ย วงศารามเป็ น วั ด ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์โดยตรง มหาวิทยาลัยจึงพยายามปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีความผูกพันกับวัดนี้โดยในทุกปีจะมีการถวาย
เทียนพรรษา แต่ในปีนี้เป็นการถวายผ้ากฐินพระราชทานครั้งเดียว
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานใน
ครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อบาเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

5.3 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัล
เลขานุการ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กาหนดจัด
งานราตรี บัณฑิต ในวัน ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลจากประธานและ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงนาเรียน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยใช้งบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนของรางวัลงานราตรีบัณฑิต
5.4 ข้อ มู ล การจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ การวิ ช าการแก่ชุ ม ชนของหน่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้ร่วมกันอภิปรายเรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและ
ที่ประชุมมีมติ รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทาสรุป ข้อมูลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 9
สิงหาคม พ.ศ.2559
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้น มหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจานวนมาก แต่อาจไม่ได้รวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นเอกสาร
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 5/2559
ประธาน ได้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า เนื่ อ งจากได้ ป รึ ก ษานอกรอบกั บ กรรมการก่ อ น
คณะกรรมการฯ หมดวาระ ควรมีการจัดการประชุมนอกสถานที่ ซึ่งคุณดุสิต ปิยะทัต ยินดีบริการที่พักของรีสอร์ท
แบคคัสที่ ปราณบุรี
นายดุ สิต ปิยะทัต กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนการประชุมประธานได้ปรารภว่าจะมีการประชุมนอก
สถานที่ จึ งได้เสนอเรื่ องที่พักที่แบคคัส ปราณบุรี ซึ่งมีบรรยากาศดีและสามารถรองรับได้ จึงควรมีกาหนดการ
ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมห้องพักและห้องประชุม
เลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 หลังจากที่คณะกรรมการฯ เดินทาง
ไปทอดกฐินที่วัดศรีสุริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี เสร็จแล้วก็สามารถเดินทางไปประชุมต่อที่ปราณบุรีได้
ประธาน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เนื่อ งจากตรงกั บ การจั ด งานทอดกฐิ น หากเดิ น ทางไปโดยรถของ
มหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอ จึงควรมีการเช่ารถ และควรมีกรรมการเข้าร่วมงานเกิน 80 % จึงขออนุญาตจัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อเตรียมการและสารวจจานวน
คณะกรรมการฯ ให้แน่นอน และขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ส่งซองกฐินในการประชุมคราวหน้า
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 5/2559 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม
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6.2 ความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
นายประสาร เรืองสุขอุดม นาเสนอที่ประชุมว่า ควรมีการติดตามเรื่องศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ควรมีการวางแผนด้านการรับนิสิตนักศึกษา เนื่องจากคนในท้องถิ่นได้สอบถามกันอย่างมาก
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารน าเสนอว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะย้ า ยสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ทั้ ง หมดไป
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีและพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์และจัดตั้งเป็นคณะ
เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ไปตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี สระยายโสม และในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 จะมีวาระการนาเสนอความคืบหน้าของ
การดาเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จากการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณ จานวน 120
ล้านบาท ในระยะ 3 ปี เพื่อการพัฒนาด้วยเช่นกัน
ประธาน ปั จ จุ บั น สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเน้นเรื่องหลั กสู ตรและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก การจะย้ายนิสิตนักศึกษาไปเรียนต้องมีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาลังเร่งดาเนินการ
เช่น ต้องมีอาจารย์อย่างน้อย 5 คนที่จบตรงตามหลักสูตร โดยเริ่มที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีนิสิตนักศึกษา
ประมาณ 30 คน และคณะเกษตรศาสตร์กาลังดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
มติที่ประชุม
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6.3 แนวทางการดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี ได้นาเสนอที่ประชุมว่า จากการสารวจกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเป็น
เรื่ อ งที่ ดี และจากการประชุ ม ครั้ ง แรกที่ มี ก ารส ารวจความรู้ ค วามสามารถของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลั ย ที่สามารถช่ว ยเหลือมหาวิทยาลัยได้ ข้อมูลดังกล่ าวได้นาไปเผยแพร่ต่อไปยังหน่ว ยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ คณะกรรมการฯ ควรดาเนินการในเชิงรุก เนื่องจากโครงการต่างๆที่รวบรวมมา กรรมการมี
ศักยภาพที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมประสานงานเพื่อให้มีการดาเนินงานร่วมกับนิสิตนักศึกษาและชุมชน เพื่อให้
เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
ประธาน กล่ าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูล ดังกล่าวได้รวบรวมและเผยแพร่ไปยังคณะและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยแล้ว และได้เชิญผู้แทนจากคณะและหน่วยงานมานาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการพูดคุยสอบถามถึงแนวทางการช่วยเหลือจากคณะกรรมการฯ ด้วยเช่นกัน
เลขานุการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝ่ายเลขานุการได้มีการสารวจศักยภาพของกรรมการเพื่อเป็นข้อมู ล
และสามารถเป็นวิทยากรให้กับทางมหาวิทยาลัย และได้เชิญคณบดีมานาเสนอการดาเนินการงานและความต้องการ
ที่จะให้คณะกรรมการฯ ช่วยเหลืออย่างไร แต่ยังไม่มีการขอความอนุเคราะห์มา และหากมีความต้องการของทาง
คณะ ชมรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับชุมชน จะนาเรียนคณะกรรมการฯ ต่อไป
นายวันชัย ยุกแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเคยได้รับเชิญมาร่วมงานเสวนากิจกรรมสร้างให้
นิสิตนักศึกษาเกิดความตื่น ตัวในภาควิชา เพราะโครงการลั กษณะนี้ ต้องเกิดจากการที่ภ าควิชานาเสนอและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ต้องมีนโยบายและโครงการก่อน จึงจะประสานงานมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลั ย ว่ามีผู้ ทรงคุณวุฒิท่านใดที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ จะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่คณะ
กรรมการฯ จะเสนอตัวเข้าไป

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาของมหาวิทยาลัยคือการประชุมในระดับคณบดีแล้วไม่ลงสู่ระดับ
คณาจารย์รายบุคคล ซึ่งบางครั้งมหาวิทยาลัยต้องจัดการประชุมใหญ่ หรือใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารและการ
จัดทาสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้จะประสานงานโดยตรงกับคณะอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 15.25 น.
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน ผู้บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

