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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2559 

วันพุธที ่17  สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

---------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา ดิลกสัมพันธ์    รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว รองอธิการบดี 
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. นางศศิภา สุวรรณวาล (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๒. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
1๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
1๗. อาจารย์สิริชัย เอ่ียมสอาด (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๑๙. อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐. อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิตนักศกกษา 
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศกกษาอู่ทองทวารวดี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร ติดราชการ 
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ติดราชการ 
4. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์   ทองสิน ติดราชการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ติดราชการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต   โกวิทวที ติดราชการ 
7. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ ติดราชการ 
8. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ติดราชการ 
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ติดราชการ 
1๐. อาจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช ติดราชการ 
๑๑. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ติดราชการ 
12. นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ติดราชการ 
13. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ติดราชการ 
14. นางมรกต ภู่ทอง ติดราชการ 
15. นายสุวิทย์   มุดทะเล ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง หัวหน้าพัสดุ 
2. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑.   นางวลินเนศวร์   ธีรการุญวงศ์ 
 2.   นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์ 
 3.   นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ 
 4.   นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ 
 5.   นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดท างบประมาณและ
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”  
  กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเพ่ือการจัดท างบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 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 ประจ าปี พ.ศ.2559 
  ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ด าเนินการงานรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมใหญ่         
สวนอัมพร ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3 งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพจัดงานครบรอบ 124 ปี การสถาปนา        
การฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู  ในวันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน พ.ศ.2559                
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์           
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกษาธิการ เป็นประธานในพิธี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยไม่มี      
การแก้ไข   

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณา มติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9  

มติที่ประชุม  รับรองมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  6/2559               
โดยไมม่ีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 การจัดท าต้นฉบับหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามมติที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย รวม ๔๐ แห่ง ได้พร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
เนื่องในมหาวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
ด้วยการจัดท าหนังสือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงาน
โครงการดังกล่าว ได้จัดท าเค้าโครงบทที่ ๘ “ราชภัฏสถาบันอุดมศกกษาของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน กับการ
สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เฉพาะส่วนที่ขอให้กัลยาณมิตรชาวราชภัฏและเครือข่ายได้ช่วย
ด าเนินการจัดท าเป็นต้นฉบับ โดยขอให้ด าเนินการจัดท าต้นฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะข้อ 8.3 โดยจัดส่งต้นฉบับ
และภาพประกอบที่เกี่ยวข้องพร้อมแผ่นดิสก์ ส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งสิ้น 6 ชุด ในการจัดท า 
“หนังสือ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 16.30 น. เพ่ือประชุมกลั่นกรองผลงาน หากมีการแก้ไขข้อมูลให้คณะกรรมการ     
ในแต่ละด้านปรับปรุงผลงาน และจัดส่งผลงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในวันพุธที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อหายุทธศาสตร์สร้างครูมืออาชีพ 
  กระทรวงศกกษาธิการได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือหายุทธศาสตร์สร้าง         
ครูมืออาชีพ โดยที่ประชุม ทปอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตครูมืออาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซก่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหนก่งในคณะกรรมการนั้นด้วย โดยที่ประชุม ทปอ.ได้ก าหนดกระบวนการในการสร้าง          
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 รับทราบ และมอบหมายคณบดีคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและชัดเจนตามท่ี ทปอ. ได้ก าหนดทั้ง 4 ประเด็น 

 3.3 ขออนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
  สืบเนื่องจากส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถกง จ านวน 256,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยช าระเป็นรายเดือน 
เดือนละ 42,800 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดแต่ละเดือน ประกอบด้วย 
  1) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดท าภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้นข่าว/เดือน 
  2) ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับการเผยแพร่ (เป็นอย่างน้อย) 
   2.1) สิ่งพิมพ์ 6 พ้ืนที่สื่อ/เดือน 
   2.2) สื่อออนไลน์ 10 พื้นที่สื่อ/เดือน 
  3) ติดตามสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว 
  4) เก็บรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
  5) ท าสรุปส่งรายงานพร้อมมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้ท าการตกลงในการจัดซื้อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถกง จากจ านวน 256,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นจ านวน 
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
และมีการปรับเปลี่ยนการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดท าภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เป็น 5 ชิ้นข่าว/เดือน ซก่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการลงนามท าสัญญา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.4 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่  3/2559 และลูกจ้าง           
ในมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559 
  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศกกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศกกษา) ครั้งท่ี 4/2559 
กองบริหารงานบุคคลจกงจัดท าแผนสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง จ านวน 2 ระยะ  

มติที่ประชุม รับทราบ แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศกกษา) ครั้งที่ 3/2559 และลูกจ้าง
ในมหาวิทยาลัย (เงินบ ารุงการศกกษา) ครั้งที่ 4/2559  

 3.5 การปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการ เลื่อนขั้นเงินเดือนของ
บุคลากร เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ  ณ วันที่ ๒๖ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นแนวเทียบ เพ่ือให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้น  เงินเดือนของบุคลากร         
ในมหาวิทยาลัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้นิติกรก าลังร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร โดยหลักจะปรับเป็นร้อยละ 70 ส าหรับผลสัมฤทธิ์การท างาน ร้อยละ 
15 ขาดลามาสาย และร้อยละ 15 พฤติกรรมการท างาน 

มติที่ประชุม รับทราบ และทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร มีผลบังคับ
ใช้ในการประเมินรอบปีงบประมาณ 2560 

 3.6 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2559  
  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์ ก าหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศกกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกกษา 2559 จ านวน 120 คน ประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัคร ภายใน
วันที่ 21 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ติดตั้งเครื่องมือในการเรียนการสอน
และการวิจัยไว้ด้านหลังอาคาร 9 ซก่งเป็นการติดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายการก่อสร้างอาคาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจกงขอให้สาขาวิชาประมาณการค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมด  ไปติดตั้งที่อาคาร 17 
(อาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิม) ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากการประมาณการมีค่าใช้จ่าย จ านวน 463,556.10 บาท      
(สี่แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทสิบสตางค์) ซก่งการประมาณการครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้และ      
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแนะน าให้ปรับลดราคาให้สอดคล้องกับราคากลางหรือราคาในท้องตลาด และ    
เพ่ือไม่ให้ไฟฟ้าในอาคาร 17 ถูกใช้งานเกินก าลังจกงขอให้เดินไฟฟ้าใหม่จากหม้อแปลงไฟฟ้านอกอาคาร ติดตั้ง
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร และปูกระเบื้องให้เหมือนเดิม (กรณีช ารุดระหว่างด าเนินการ) 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการขนย้ายเครื่องมือเคมีอุตสาหกรรม 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากมีความจ าเป็นต้องขนย้ายเครื่องมือ
คงไม่เป็นปัญหา แต่กรณีการขนย้ายเครื่องมือไปติดตั้งที่อาคาร 17 (อาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิม) และใช้งบประมาณ
ถกง 463,556.10 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทสิบสตางค์) นั้น จะเป็นการคุ้มค่ากับสิ่งที่จะ
ด าเนินการหรือไม่ เพราะในที่สุดอาคาร 17 ก็จะด าเนินการรื้อถอน ซก่งมหาวิทยาลัยอาจจะหาสถานที่เหมาะสมในการ
ขนย้ายเครื่องมือดังกล่าว และสามารถเก็บได้อย่างถาวร 

  อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม เสนอแนะเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ควรปรับพ้ืนที่ด้านล่างของอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรมจะเป็นการสะดวกกว่าการเคลื่อนย้าย
เครื่องมือไปติดตั้งที่อาคาร 17 (อาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิม) เนื่องจากสาขาวิชาอยู่อาคาร 9 (อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หากห้องจัดเก็บเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรมอยู่อาคาร 17 อาจท าให้ไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานถกงแม้จะมีอาคารที่เหมาะสมส าหรับจัดเก็บเครื่องมือดังกล่าวก็ตาม 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอเลื่อนการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมี
อุตสาหกรรมไปก่อน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องติดภารกิจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
กลาง ประจ าปี 2559 และให้น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและ         
ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559 

 4.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ปรับปรุงระเบียบกองทุนพัฒนาสถาบั นราชภัฏ             
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2542 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 
ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2559 เพ่ือให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขก้น จกงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และน า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย          
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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  และก าหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
ครั้งที ่1/2559 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น.  

 4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4 – 8 /2559 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 4 – 8/2559 ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 24 ก าหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ               
ในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและได้มีบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้น าเสนอเรื่องต่างๆ มายังสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซก่งมีประเด็น
เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้ง 48 สถาบัน ได้เข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกษาธิการ เพ่ือชี้แจงและน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล                         
ในสถาบันอุดมศกกษา  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกษาธิการ
ได้ท้วงติงว่าคณาจารย์ควรร้องเรียนเกี่ยวกับภาพรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

  2. แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
   สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา  ได้มีการหารือในเรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปแล้วนั้น แต่บุคลากรบางส่วน
ยังไม่ให้ความสนใจ สภาคณาจารย์และข้าราชการจกงมีมติจัดท าแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการและความคาดหวังสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาวิเคราะห์และน าเสนอเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก            
ช่วยพิจารณาตรวจสอบปรับแก้ข้อค าถามของแบบส ารวจดังกล่าว และเพ่ิมเติมตอนที่ 5 ขอความคิดเห็นคณาจารย์ 
ทุกท่านในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ล าดับต้นๆ ของประเทศได้อย่างไร เป็นต้น  

  3. การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
   เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
และการสร้างภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้สังคมภายนอกได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้ว เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพมากขก้น สภาคณาจารย์และข้าราชการขอเสนอให้มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ออกบูธจัดกิจกรรมของ
สังคมเพ่ือที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักมากยิ่งขก้น เช่น การออกบูธงานกาชาด ออกบูธการแสดงผลงานของ
นิสิตนักศกกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขก้น 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรศกกษาหาข้อมูลและวิธีการในการ
ออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซก่งต้องมกีองทุนหรือใช้งบประมาณจากแหล่งใดในการเตรียมงาน เป็นต้น 



๘ 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในงานมหกรรมทาง
การศกกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) เป็นอีกหนก่งช่องทางในการออกบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายคณบดีทั้ง 6 คณะ 
ร่วมกันหารูปแบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

  4. การจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนิสิตนักศึกษา 
   เนื่องด้วยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพ้ืนที่จ ากัดส าหรับการจอด
รถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศกกษา ท าให้นิสิตนักศกกษาน ารถจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย
จ านวนมาก รวมทั้งมีข้อร้องเรียนของชุมชนและประชาชน โดยรอบ ด้านข้างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจอด
รถจักรยานยนต์ของนิสิตนักศกกษาที่กีดขวางการจราจรการเข้า – ออก ซก่งปัญหาดังกล่าวอาจจะท าให้ภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัยต้องสูญเสียไป 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา  กล่าวเพ่ิมเติมว่า เป็นอีกประเด็นหนก่ ง             
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกันคิดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ
นิสิตนักศกกษาภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4 – 8 /2559 และมอบหมาย            
ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ๑) แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ และอาจารย์ 
ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ช่วยพิจารณาตรวจสอบปรับแก้ข้อค าถามของแบบส ารวจดังกล่าว และเพ่ิมเติมตอนที่ 5       
ขอความคิดเห็นคณาจารย์ทุกท่านในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ล าดับต้นๆ ของประเทศได้อย่างไร เป็นต้น            
๒) การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มอบหมายคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมกันหา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  

 4.4 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีมติอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 1) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหาร
การศกกษา 2) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์  อุปสโม) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นไปอย่ างเรียบร้อย จกงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2559 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานในแต่ละฝ่าย
ระบุชื่อกรรมการและหน้าที่เพ่ิมเติม เพื่อเร่งด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อไป และในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอเรียนเชิญประธานกรรมการ
และเลขานุการในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบหมายให้ประธานในแต่ละฝ่ายระบุชื่อกรรมการและหน้าที่เพ่ิมเติมและมอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร จัดล าดับของฝ่ายต่างๆ ใหม่ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของเนื้องาน และเร่ง



๙ 

 

ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อไป และมอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็นฝ่ายประสานงานในการเชิญประชุม 

 4.5 การพิจารณาการให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา
เพ่ือรับทุนการศกกษา ประจ าปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศกกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 65 ราย  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ทุนการศกกษา ดังนี้ 
  1. การพิจารณาทุนการศกกษาให้พิจารณาผลการเรียน ดังนี้ 
   1.1 ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลังอนุปริญญา) 
   1.2 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
   1.3 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 หรือ 8 ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 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 กรณีท่ีมีผู้ได้ผลการเรียนเท่ากันให้คณะกรรมการสาขาวิชา
เป็นผู้ตัดสินเลือก 1 คน 
  4. กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็นแขนงวิชา/วิชาเอก ให้ทุนการศกกษาแขนงวิชา/วิชาเอก 
ละ 1 ทุน 
  5. ทุนการศกกษาให้เป็นเงินบ ารุงการศกกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถัดไป 

  นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวเพ่ิมเติมว่า  
  1) เกณฑ์การพิจารณาทุนการศกกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียน  ทุกภาคเรียนที่ 2      
ซก่งปีการศกกษา 2558 พิจารณานิสิตนักศกกษาหลักสูตร 4 ปี ที่เข้าศกกษาในปีการศกกษา 2557 – 2558 และ
พิจารณานิสิตนักศกกษาหลักสูตร 5 ปี ที่เข้าศกกษาปีการศกกษา 2556 – 2558  

   2) จ านวนผู้ที่รับทุนการศกกษา รวมทั้งสิ้น 65 ทุน ระดับประถมและมัธยม 4 ทุน ระดับ
ปริญญาตรี 61 ทุน  
   3) มีสาขาวิชาที่นิสิตนักศกกษาไม่ได้รับทุนการศกกษา รวมทั้งสิ้น 19 สาขาวิชา ซก่งได้น าเรียน
ให้คณะต่างๆ รับทราบแล้ว ซก่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนิสิตนักศกกษาไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 2 ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  
   4) ในปีการศกกษา2558 จ านวนเงินทุนการศกกษาสูงขก้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับค่าบ ารุง
การศกกษาเพ่ิมมากขก้น  
  และให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการให้ทุนการศกกษา กรณีนายณัฐพล ฝักคูณ นิสิตสาขาวิชาดนตรี
ศกกษา (ค.บ.5) ดนตรีไทย ได้รับทุนการศกกษาเฉลิมราชกุมารี และนางสาวนิธิมา โคตรบัณฑิต นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.4) พักการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ตรวจสอบกรณีการพักการเรียนของนางสาวนิธิมา โคตรบัณฑิต หากพักการเรียนเพ่ือไปศกกษา



๑๐ 

 

แลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือประสบอุบัติเหตุให้คงทุนการศกกษานี้ให้แก่นิสิตไว้ก่อน ยกเว้น นิสิตพักการเรียนและไม่มา
เรียนอีกให้พิจารณาทุนการศกกษารายถัดไป ส่วนนายณัฐพล ฝักคูณ ได้รับทุนการศกกษาเฉลิมราชกุมารี ซก่งเป็นการให้
ทุนการศกกษาซ้ าซ้อน ควรเห็นให้ พิจารณาทุนการศกกษารายถัดไป และในอนาคตมหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือหากลยุทธ์ในการเปิดรับสมัครนิสิตนักศกกษาโดยสอบชิงทุนเข้าศกกษาต่อ ระดับปริญญาตรี         
(โดยรับทุนการศกกษาเฉพาะค่าหน่วยกิต) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรณีการพักการเรียนของนิสิตนักศกกษา     
ในภาคเรียนที่ 1 นั้น ให้พิจารณามอบทุนการศกกษาในภาคเรียนเรียนถัดไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  การพิจารณาการให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกกษา 2558 และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ตรวจสอบกรณีการพักการเรียน 
ของนางสาวนิธิมา โคตรบัณฑิต นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.4)  และกรณีนายณัฐพล ฝักคูณ นิสิตสาขาวิชาดนตรี
ศกกษา (ค.บ.5) ดนตรีไทย ได้รับทุนการศกกษาเฉลิมราชกุมารี ซก่งเป็นการให้ทุนการศกกษาซ้ าซ้อน เห็นควรให้พิจารณา
ทุนการศกกษารายถัดไป  

 ๔.๖ การพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ส านักกิจการนิสิตนักศกกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ใช้ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา 
พ.ศ.2548 ในการด าเนินงานด้านกิจกรรมมาเป็นเวลานานแล้ว เพ่ือให้ระเบียบว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศกกษามีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ส านักกิจการนิสิตนักศกกษาจกงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญ
นิสิตนักศกกษา พ.ศ.2548 และได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญนิสิตนักศกกษา และด าเนินการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.2548  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการแก้ไขเนื้อหา ข้อความและค าส าคัญ จนได้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.2559 เพ่ือให้ระเบียบดังกล่าวมีความสมบูรณ์และ
ครอบคลุม  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพ่ิมเติมว่า มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ 
พุทธลา แจ้งรายละเอียดว่าได้ด าเนินการปรับแก้ในส่วนใด และมีประเด็นปัญหาในส่วนใดบ้าง เพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยไปศกกษา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิต
นักศกกษา พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งรายละเอียดว่าได้ด าเนินการปรับแก้ 
ในส่วนใดและมีประเด็นปัญหาในส่วนใดบ้าง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญนิสิตนักศกกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ ในล าดับต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๕.๑ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙       
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔          
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๑ 

 

 

 ๕.๒ รับทราบการยุบเลิกส านักโรงเรียนสาธิต 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติรับทราบกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานการยุบเลิกส านักโรงเรียนสาธิต 
และจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซก่งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียน เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง รายละเอียดประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองเอกสารการตอบแบบส ารวจ
ของหน่วยงาน และประมวลผลแบบส ารวจของหน่วยงานให้ เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยและน าแผนผัง             
การปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนดังกล่าว แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดท าโครงการ 
“การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙” ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙                   
โดยกิจกรรมที่ ๑ : อบรมภาษาอังกฤษ จ านวน 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 ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙  
  กิจกรรมที่ ๓ : ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการสื่อสาร (TOEIC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือการสื่อสาร (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 านักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe 
Captivate รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๙๑                 
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยมีวิทยากร คือ คุณกฤติภณ ธนนชนะกิจ และคุณสินทวี              
อ่อนเจริญ ซก่งเป็นวิทยากรประจ าโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ ซก่งมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๐ คน  

มติที่ประชุม รับทราบ  



๑๒ 

 

 

 ๕.๖ รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรมฯ 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศกกษา คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบ      
นิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม การอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิต นักศกกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในภายนอก ได้พัฒนาตนเองไปสู่การท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์
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  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และเขียน
ข้อเสนอการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๘ การเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นฯ ทางสื่อมวลชน 
  ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์  ได้ด าเนินโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ           
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการส ารวจตามโครงการดังกล่าว 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 จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
  ๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริหารการศกกษา 
  ๒. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  
  ๓. นายคมสันฐ หัวเมืองลาด ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์ สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประสานงานในการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต โดยก าหนดจัดพิธีถวายปริญญา  ในวันศุกร์ที่  ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙                     
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และก าหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์                
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และนายคมสันฐ หัวเมืองลาด เข้ารับ



๑๓ 

 

พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สวนอัมพร ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมนี้ได้จัดท า
ก าหนดการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระพรหมบัณฑิต ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๐ โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “แนวคิดเสรีนิยม” กับผู้น าไทยและผู้น าโลก
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ประเภทวิชา
ประวัติศาสตร์ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ            
ราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “แนวคิดเสรีนิยม” กับผู้น าไทยและผู้น าโลกคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมชั้น ๑๕  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๑ การส่งบุคลากรฝึกงานของ Phnom Penh International (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับจดหมายจากฝ่ายต่างประเทศของ Phnom Penh 
International (PPIU) ขอส่งบุคลากรมาฝึกงานจ านวน ๒ คน โดยฝึกงานที่ส านักกิจการนิสิตนักศกกษาและส านัก
คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน             
ได้ประสานงานกับส านักกิจการนิสิตนักศกกษา และส านักคอมพิวเตอร์ส าหรับเป็นสถานที่ฝึกงาน พร้อมทั้งได้ประสาน   
ที่พักบ้านรับรองของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
และอาจารย์สุนาทะ พงศ์เกียรติ กรรมการประเภทคณาจารย์ ได้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น มหาวิทยาลัยจกงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เลื่อนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่าง
ลง ซก่งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกในล าดับถัดไป คือ อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ 
  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ๑) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือปรกกษาหารือการด าเนินงาน
และพิจารณาการขออนุญาตด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 



๑๔ 

 

  ๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HO-SO ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/255๙     
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 การอบรมหลักสูตรการใช้ IPad เพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการเรียนการสอน 
  อาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้ IPad            
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการเรียนการสอน 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 ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันห้องสมุดสมัยใหม่ ให้แกค่รูโรงเรียนมัธยมในเขตธนบุรีและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ในวันเสาร์
ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.5 รายงานผลการรับนิสิตและนักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2559 
  นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานสรุปผล       
การรับนิสิตและนักศกกษาใหม่ให้คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยทราบ และจะด าเนินการเปิดรับสมัคร นิสิตนักศกกษา
ใหม่ ประจ าปีการศกกษา 2560 ในเดือนกันยายน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



๑๕ 

 

 6.6 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส ารับนิสิตใหม่ (Admission) ปีการศึกษา 2559 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จะด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษส ารับนิสิตใหม่ (Admission) ปีการศกกษา 2559 
ในวันที่ 20 - 21 , 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ.2559  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.7 กิจกรรม/โครงการต่างๆของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะด าเนินโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยา         
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขก้น เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ให้รู้จักและภาคภูมิใจในเกียรติ
ประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และให้นิสิตน าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง
ในด้านการใช้ชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการอย่างสมบูรณ์ โดยกิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วย 
   1.1) การเสวนา หัวข้อ “เกียรติประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์            
(ช่วง บุนนาค) ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยที่ควรยกย่อง” และหัวข้อเรื่อง “บทบาทของวัยรุ่น : กับการใช้ชีวิต โดยมี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแบบอย่าง” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
สุภินทิพย์ ผาสุขดี และอาจารย์ภาวิณี 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 
และตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
  2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย        
ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ CIOFF KOREA 2016 WONJU DYNAMIC DANCING CARNIVAL ร่วมกับภาคีเครือข่าย
องค์การเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ  ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้ด าเนินการจัดท า
เอกสารเผยแพร่คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพ่ือการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย         
ให้เป็นที่รู้จัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.33 น. 
     นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


