๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๕. นายสุชาครีย์
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๘. อาจารย์รวยทรัพย์
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
3๐. อาจารย์วรัญญา
3๑. อาจารย์สมบัติ
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

จูฑา
เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
เดชชัยศรี
รัตนพลแสนย์
กิติวงศ์วัฒนชัย
สมศรีพลอย
อภิรัตน์วรเดช

รักษาราชการอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
6๖.
6๗.
6๘.

อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์พรรณา
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วิชุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์ดุษฎี
อาจารย์จักรกฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์พรธิภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์
อาจารย์ปรียาภรณ์

กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
พูนพิน
ใจเย็น
สารสุวรรณ
เรืองไชยศรี
ฐานสุวรรณศรี
ศรีหามี
คงอินทร์
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
เทิดบารมี
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
ไกรเทพ
บัวทอง
โพธิวัฒน์
สืบสวัสดิ์

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ

๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายสุวิทย์
5. นางสาวกัลย์ธมน

วงษ์พันทา
อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2. อาจารย์พรรษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
4. อาจารย์ถาวร
5. อาจารย์ดร.ทัชชญา
6. อาจารย์วนิดา
7. อาจารย์สิทธิศักดิ์
8. อาจารย์สมศักดิ์
9. อาจารย์อมลณัฐ
10. อาจารย์ภาณุ
11. อาจารย์ธีรถวัลย์
12. อาจารย์ปณิตา
13. นางจันทร์จิรา
14. นางบุญเพ็ญ

วัฒนพานิช
ตระกูลบางคล้า
ปั่นหุ่น
วัฒนบุญญา
วรรณบวรเดช
ชื่นชัน
จรรยาวุฒิ
อยู่บริบูรณ์
โชติกิจนุสรณ์
กุศลวงศ์
ปานกลาง
แจ้ดนาลาว
ภระกูลสุขสถิต
หงส์ทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พยงค์ จูฑา ประธานที่ประชุม ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ทาบุญประจาปี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงาน
ทาบุญประจาปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จั น ทร์ วิภ า ดิล กสั มพัน ธ์ รองอธิการบดี เป็ นประธาน ร่ว มทั้ง คณะผู้ บ ริห าร นิสิ ตนักศึก ษาเข้าร่ว มทาบุ ญ
ประจาปีครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ขอความอนุเคราะห์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารขอความอนุ เ คราะห์ ค่ า อาหารกลางวั น อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม แก่
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย คนละ 1,000 บาท/ภาคเรี ย น และคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย คนละ 500 บาท/ภาคเรียน เนื่องจากว่าเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
สานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 24 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกีฬา ได้เหรียญรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จานวน 5 คน คือ
1. นายปั ญ ญาวุ ฒิ ชะรอยรั ม ย์ สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ (เหรี ย ญทองแดง
มวยไทยสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท น้าหนักไม่เกิน 71 กิโลกรัม ชาย)
2. นายศรฤกษ์ วงค์ขันธ์ สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (เหรียญทองแดง มวยไทย
สมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชาย)
3. นางสาวขวัญฤดี จูธารักษ์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (เหรียญทองแดง มวยไทย
สมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม หญิง)
4. นายวรวิทย์ คงทน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (เหรี ย ญทองแดง มวยสากลสมั ค รเล่ น รุ่ น ฟลายเวท น้ าหนั ก ไม่ เ กิ น
52 กิโลกรัม ชาย)
5. นายกิ ต ติ พ ร อาปู สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (เทคโนโลยี ก ารผลิ ต )
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (เหรี ย ญทองแดง มวยสากลสมั ค รเล่ น รุ่ น ไลท์ เ วท น้ าหนั ก ไม่ เ กิ น
60 กิโลกรัม ชาย)
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557
มติที่ประชุม
การแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 โดยไม่มี

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 21 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.2 การเลือกคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น แก้ไขล าดับที่ 7 “นายสุ ช าครีย์ ก่อเกียรติตระกูล กรรมการ” เป็น
“นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล กรรมการและเลขานุการ” และลาดับที่ 8 “นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล
กรรมการ” เป็น “นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
มติที่ประชุม
มีการแก้ไข

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ได้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงค์ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบ
การบริหารการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น วั น ที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ.2558 กิ จ กรรมที่ 2 การศึ ก ษาดู ง าน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 และกิจกรรม
ที่ 3 การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 ซึง่ ในส่วนของการศึกษาดูงานได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
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3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์ และข้ าราชการ จั ดตั้ งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.
2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสภาคณาจารย์
และข้าราชการชุดปัจจุบัน เริ่มดารงตาแหน่ง ตั้ งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และจะหมดวาระการ
ดารงตาแหน่ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ว่าด้ว ยสภาคณาจารย์และข้ าราชการ พ.ศ.2558 ข้อ 10 ให้ มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๖

นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภา
คณาจารย์และข้าราชการนั้น จะเปิดรับสมัครในวันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยจะมีการคัดเลือก
ผู้ที่มีสิทธิ์ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 – 13.00 น. และประกาศผล ในวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ.2558
มติที่ประชุม
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3.3 แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรณีพิเศษ)
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เป็ นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอัตรากาลัง และเพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้นาไปใช้ในการบริหารอัตรากาลัง ไม่ให้เกิดการขาดแคลนอัตรากาลังในระหว่างปี กองบริหารงาน
บุคคล จึงจั ดทาแผนการสรรหาและการบริหารอัตรากาลั งของมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดินและ
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นางสาววรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เป็นวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทาการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก ซึ่งหลังจากนี้วันที่
17 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2558 เป็ น วั น ท าการคั ด เลื อ ก ซึ่ ง ยอดจ านวนผู้ ที่ ม าสมั ค รอั ต ราก าลั ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราการรับสมัคร 4 อัตรา มีผู้มาสมัคร จานวน 21 คน
2. คณะวิทยาการจัดการ อัตราการรับสมัคร 6 อัตรา มีผู้มาสมัคร จานวน 46 คน
3. คณะครุศาสตร์ อัตราการรับสมัคร 11 อัตรา มีผู้มาสมัคร จานวน 54 คน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราการรับสมัคร 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 1 คน
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อัตราการรับสมัคร 1 อัตรา ไม่มีผู้มาสมัคร
6. สานักกิจการนิสิตนักศึกษา อัตราการรับสมัคร 1 อัตรา มีผู้สมัคร 29 อัตรา
ส่วนอัตรากาลังพนักงานราชการ ซึ่งเปิดรับ 2 ตาแหน่ง คือ นักตรวจสอบภายใน อัตราการ
รับสมัคร 1 อัตรา มีผู้มาสมัคร 7 คน กองคลัง ในส่วนของงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราการรับ
สมัคร 1 อัตรา มีผู้มาสมัคร 6 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และจะทาการสอบ
คัด เลื อ กในวั น อัง คารที่ 17 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2558 และประมวลผลการสอบคัด เลื อ ก วั นที่ 17 – 23
กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2558 ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ ก และขึ้ น บั ญ ชี ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และวันที่รายงานตัว ทาสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2558

๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีเพียง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ไม่มีผู้มาสมัครตามจานวนที่ระบุไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามมติ
การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2558 ในวันพฤหัส บดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2558 ว่ า ในส่ ว นของอั ต ราใดที่ ไ ม่ ส ามารถหาคนมาลงบรรจุ ไ ด้ จะขอปรั บ ไปใช้ เ ป็ น ต าแหน่ ง อื่ น ก่ อ น
ในโอกาสต่อไปมีตาแหน่งมาก็ จะจัดสรรตาแหน่งกลั บคืน ให้ เพราะมิฉะนั้น งบประมาณที่ ได้มาก็จะเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์
มติที่ประชุม
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3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ
สภาวิชาการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา ว่าด้ว ยคุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการเลื อกกรรมการสภา
วิชาการ พ.ศ.2547 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสภาวิชาการชุดปัจจุบัน เริ่มดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556 และจะหมดวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.25558
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดี บัณฑิต
วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและงานทะเบียน ผู้อานวยการกองบริหารงาน
บุ คล และผู้ ช่ว ยอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ ทั้งสิ้ น 10 ท่าน เพื่อดาเนินการสรรหา กระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสภาวิชาการไม่ซับซ้อนมาก เพราะว่าข้อบังคับเขียนไว้กว้างๆ คณะกรรมการสภาวิชาการจะแยก
ออกเป็น 2 ส่วน มาจากผู้แทนของคณาจารย์ของคณะทั้ง 4 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย จานวนคณะละ 1 ท่าน
และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ผู้ทรงคุ ณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นไปตามโควตาของคณะทั้ง 4 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานละ 1 ท่าน เพราะฉะนั้นในส่วนแรกในข้อบังคับกาหนดไว้ว่าให้มีการประชุมอาจารย์ในแต่ละคณะ
และก็มีการคัดเลือกมาเพื่อให้ได้ ตัวเลือกของคณะ 1 ท่าน เป็นผู้แทนภายใน ในส่วนของผู้แทนภายนอกให้มี
การเสนอชื่อโดยอาจารย์ของแต่ละคณะและให้คัดเลือกมาโดยคณะนั้นๆให้ได้มาไม่เกิน 3 รายชื่อ หลังจากนั้น
นาส่งคณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือกให้เหลือคณะละ 1 ท่าน โดยกาหนดปฏิทินการดาเนินงานในช่วงวันที่
13 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มเติมว่า
ใครที่มีความรู้ความสามรถในเรื่องของนโยบายในการพัฒนาเชิงวิชาการ ท่านสามารถเสนอชื่อเข้ามาเพื่อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาและสรรหาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอต่ออายุสัญญาเช่าพื้น ที่เ พื่อติดตั้ง ATM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้ธนาคารกรุงเทพเช่าพื้นที่บางส่วน บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM จานวน 1 เครื่ อง ซึ่งสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ธนาคารมีความประสงค์ที่จะติดตั้ง ATM ต่อเนื่องจากยังมีความต้องการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพ
อยู่มากพอสมควร แต่เนื่องจากการประเมินผลประกอบการ ATM ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ไม่คุ้มทุน
ธนาคารจึงขอปรับลดอัตราค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายลง และขอเสนอต่ออายุสัญญาฉบับใหม่ โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
1. อายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
2. อัตราค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเดือนละ 3,500 บาท (อัตราเดิม เดือนละ 5,000 บาท)
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้คงตามสัญญาเดิมทุกประการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ธนาคารกรุงเทพต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง ATM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และปรับลดอัตราค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายลง
4.2 ร่ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง การก าหนดบั ญ ชี เ งิ น เดื อนขั้ น ต่ าขั้ น สู งของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ซึ่งกองบริหารงานบุคคล สานักงาน
อธิการบดี จึงได้จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้น ต่าขั้น สูงของพนักงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ... เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกันกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
4.3 การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ผู้ทาบัญชี และขอเบิกเงินเพื่อใช้ดาเนินการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรักษ์ ศรีเสวก ได้ดาเนินการโครงการจัดอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชี เรื่อง “เจาะลึกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ”
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 เฉลิมพระเกียรติ
ทางโครงการฯ ขอเบิกเงิน 80% คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 23,040 บาท (สองหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และขอนาส่งเป็นเงินรายได้จากการบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่กองคลัง 20% คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,760 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ผู้ทาบัญชี และขอเบิกเงินเพื่อใช้ดาเนินการ

๙

4.4 การของบประมาณสนับสนุน เร่ งด่วนในการดาเนิน การจัดหาอุปกรณ์ โ สตทัศ นูปกรณ์
ทดแทนที่ชารุด
งานเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา มี ค วามประสงค์ ข องบประมาณสนั บ สนุ น เร่ ง ด่ ว นในการ
ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนที่ชารุด คือโปรเจคเตอร์ จานวน 20 เครื่อง โดยนาติดที่
อาคาร 2 จานวน 14 เครื่อง และเป็นเครื่องสารองในการให้ยืมบริการ จานวน 6 เครื่อง เป็นจานวนเงิน
โดยประมาณการ จานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดาเนินการประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสารวจตลอดเวลา ทั้งส่วนกลาง กองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนหรือความไม่พึงพอใจเกิดขึ้น และควรเน้นการใช้อาคารสถานที่
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายความว่าห้องเรียนที่เป็นส่วนกลาง ทุกคณะสามารถใช้ได้
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การของบประมาณสนั บ สนุ น เร่ ง ด่ ว นในการด าเนิ น การจั ด หาอุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนที่ชารุด
4.5 การชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ล่าช้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้นักศึกษาชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ล่าช้า
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยให้นักศึกษาเขียนแบบฟอร์มขอชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และให้แนบเอกสารต่างๆ ทาให้เกิดความไม่คล่องตัว ไม่สะดวกแก่นิสิตนักศึกษา และ
ผู้ปกครองในการช าระเงิน ซึ่งสานั กงานอธิการบดี เห็นควรให้กองคลั งรับชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ล่าช้า โดยไม่ต้องเขียนแบบฟอร์ม ฯ ส่วนการชาระเงินมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานอ้างอิง
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเห็นควรให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่บัดนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นโยบายการชาระเงิน
แบบเดิมเป็นการเร่งรัดให้นักศึกษามาจ่ายเงินแล้วมีผลในเชิงที่นิสิตนักศึกาชาระเงินมากขึ้น ระบบการเงินดีขึ้น
ระบบการค้ า งจ่ า ยลดลง เป็ น เรื่ อ งที่ ดี แต่ เ รื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรให้ เ กิ ด ขึ้ น คื อ เมื่ อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาช าระเงิ นแล้ ว
มหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ว่ า ต้ อ งผ่ า นการลงนามอนุ มั ติ ห ลายคน ประเด็ น นี้ ต่ า งหากที่ เ ราต้ อ งลดขั้ น ตอนลง
ควรดาเนินการที่เดียวแล้วจบ One-Stop Service
นางมรกต ภู่ทอง เสนอแนะในที่ประชุมว่า นิสิตนักศึกษายังทาบันทึกข้อความเหมือนเดิม
โดยกองคลังจะดาเนินการจะเซนต์ชื่อผู้รับเงินใต้บันทึกข้อความ ใส่เลขที่ใบเสร็จพร้อมชื่อผู้รับเงิน และวันที่ที่
รับเงิน แล้วส่งบันทึกข้อความไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้อธิการบดีลงนามอนุมัติเช่นเดิม เพื่อที่นิสิตนักศึกษาหยุด
ตรงนั้น กองคลังเซ็นต์ชื่อรับเงินก่อนที่อธิการบดีจะลงนามอนุมัติ แล้วส่งบันทึกข้อความให้อธิการบดีอนุมั ติ
ภายหลัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้กองคลังเซ็นชื่อรับเงิน แล้วส่งบันทึกข้อความให้อธิการบดีอนุมัติภายหลัง

๑๐

4.6 นาส่งเงินโครงการกิจกรรมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการกิจกรรมทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยกิจกรรมดังกล่าวกาหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจากโรงเรียนวัดราชบพิธ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ขอน าส่ ง เงิ น จ านวน 198,000 บาท (หนึ่ ง แสนเก้ า หมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น)
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยขอเบิกจ่ายเงินเต็มจานวน และหากมีค่าใช้จ่ายคงเหลือ
จะนาส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ ภายหลัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา
ส านั ก การสั ง คี ต กรมศิ ล ปากร ได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่ ส ถานศึ ก ษา
เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒ นธรรมที่ดีงามของไทยสู่เยาวชน และร่ว มอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้ คงอยู่สืบไป
อันประกอบด้วยการสาธิตและการแสดงนาฏศิลป์ โขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย ในการนี้ กรมศิลปากร
พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เหมาะสมและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการจัด
กิจ กรรมดั ง กล่ า ว จึ ง มี ก าหนดจั ด การแสดง ในวั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ซึ่งได้มีการประสานงานกับคณะครุศาสตร์เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสาสตร์ประเภทบริหาร เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเชิญเข้ารับโล่รางวัล ในวัน
เสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558 ณ ห้ อ งนที ท อง โรงแรมรอยั ล ริ เ วอร์ ภายในงาน “สายสั ม พั น ธ์ 50 ปี
สุขศึกษา...มหิดล” เวลา 16.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2557 เมื่ อ วั น ที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสาระสาคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.4 การเชิญชวนประดับธงตราสัญญาลักษณ์
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ส่ งส าเนาหนัง สื อส านัก นายกรัฐ มนตรี ที่ นร 0101/
ว 2118 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 เรื่องขอเชิญชวนประดับธงตราสัญญาลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ น ดา ยื น ยงชั ย วัฒ น์ รองผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา
ได้เข้าร่วมประชุมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “ Thailand Research Expo: Road
Show 2015 และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ :
ภาคกลาง” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 และเรื่องการชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง
วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 เมื่อวันที่ 13
มกราคม พ.ศ.2558 และเข้าร่วมประชุมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การใช้ระบบ
NRMS Ongoing monitoring” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พุทธศักราช 2558
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมกับทางมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เรื่อง
เตรี ยมการจั ดงานบาเพ็ญกุศลและกิจ กรรมเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” พุทธศักราช 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 – 3 เมษายน 2558 จะมีการจัดงาน
มหามงคลเฉลิ มฉลองปี ที่ส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา โดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้รวมพลังกันทุกฝ่ายจัดงานมหามงคล
เฉลิ ม ฉลอง พร้ อมกัน ทั่ ว ประเทศ ในวัน ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 19.19 น.และร่ว มกันประดั บ
ตราสัญลักษณ์และธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 ขอเชิญประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งพิเศษ
สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งกาหนดให้มีการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งพิเศษ เพื่อหารือและพิจารณา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปราชภัฏ” โดยกาหนดประชุม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้ องประชุมบงกชรัตน์ เอ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.8 สรุปการประเมินการดาเนินการโครงการและสรุปรายงานผลการประชุม ของ สถาบันวิจัย
และพัฒนา
อาจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทาสรุปผลการ
ประเมินผลการดาเนิ น โครงการและสรุป รายงานผลการประชุม 1) การเข้าร่ว มประชุมโครงการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 2) การเข้าร่วมงานแถลงข่าว
และเสวนา เรื่ อง ดัช นี การวิจัย ภาครัฐ เครื่องมือชี้วัดสถานการณ์ และการวางทิศทางการบริห าร งานวิจัย
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการการเขีย นโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ส าหรับนักวิจัย
รุ่นใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล KPRU OPEN 2015 ครั้งที่ 1 (ประเภทสมัครเล่น)
ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ได้จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล KPRU OPEN 2015 ครั้งที่ 1 (ประเภทสมัครเล่น) ชิงถ้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้า
ถวายโดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธ ยาศัย และเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อี ก ทั้ ง ใช้ ใ นกิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชน์ แ ละกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
โดยมีกาหนดการแข่งขันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. ณ สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล
อ.สามเงา จ.ตาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 ขอความอนุ เ คราะห์ ส นั บ สนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ลประเพณี ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้ว ยรางวัล ชนะเลิ ศการแข่งขันกอล์ฟประเพณี เพื่อนารายได้ส นับสนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้มีการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม
พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับ การสนับสนุนจากกองทัพบกให้ใช้สนามกอล์ฟศูนย์พัฒ นากีฬากองทัพบก
สวนสนประดิพัทธ์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 กาหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.11 การขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
ประวั ติ ฯ ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้อ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับมอบหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความ
ละเอียดและรอบคอบ คณะกรรมาธิการจาเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ จึงขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี และข้อคิดเห็นของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุมในคราวประชุมร่วมคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 จานวน 2 เรื่อง คือ 1) ข้อสั่งการของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 171 ลงวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ.2557 และ 2) ข้อคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วน
ที่สุ ด ที่ นร 0506/ว(ล) 27209 ลงวัน ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อสั่งการและข้อคิดเห็นดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา
จึงขอแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Dong-Ah Institute of
Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและจัดการประชุมเพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม
สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 6 อาคาร 11 เวลา 09.30 – 15.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.14 การเชิญเข้าร่วมประชุม “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง ส่งเสริมสิทธิ
สร้างสังคม สู่สันติสุข”
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม ได้กาหนดจัดประชุม “แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง ส่งเสริมสิทธิ สร้างสังคม สู่สันติสุข ”ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้ อ งเจ้ า พระยา หอประชุ ม กองทั พ เรื อ ถนนอรุ ณ อมริ น ทร์
กรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่เห็นชอบประกาศใช้แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ไปสู่การปฏิบัติด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่แผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนแผนพัฒนาองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับการดาเนิน การ
ตามแผนสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ โดยน ามิติสิ ทธิมนุษ ยชนมาช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 แจ้ ง เพื่ อ ทราบและลงนามในหนั ง สื อ มอบอ านาจให้ แ จ้ ง ความทรั พ ย์ สิ น ราชการ
สูญหาย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 และมอบให้อาจารย์
วาปี คงอินทร์ ดาเนินการแจ้งความหลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยกล้องวงจรปิดพบว่า ทรัพย์สินราชการ
(Notebook) จานวน 1 เครื่อง สูญหาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 ขอเผยแพร่ประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ จั ด ท าประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น งานของ
สถาบั นวิจั ยและพัฒนา จ านวน 6 ฉบั บ และได้นา(ร่าง)ประกาศดังกล่ าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่างๆ และได้รับการอนุมัติแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดประกาศต่างๆ (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 แจ้งกาหนดการติดตั้งและส่งมอบพร้อมใช้งาน “ระบบพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบ
ออนไลน์ (E-Testing) สาหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 1 ระบบ”
บริ ษั ท อิ ง ลิ ซ ออนไลน์ จ ากั ด ได้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ ม และการติ ด ตั้ ง ระบบพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (E-Testing) สาหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
จานวน 1 ระบบ และจะขอส่งมอบระบบ รวมถึงการจัดอบรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.18 ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3(118)/255 7
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ งมีคาสั่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมื อ
ในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต เพื่อประสานงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับสานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ รุ่น 9
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภาบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
ไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สาหรับกรรมการในคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 28,500 บาท / ท่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย
รุ่น 1 และ รุ่น 2
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภาบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่ กาหนด
ไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน
กรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ BCM และผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท / ท่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 การแจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการบอกรับฐานข้อมูล ออนไลน์จานวน
12 ฐานข้อมูล และให้ทดลองใช้อีกจานวน 2 ฐานข้อมูล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ในฐานข้อมูลทั้งหมดตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อนิสิ ต
นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ทุกคนเข้าใช้ฐานข้อมูล และให้คาแนะนาหรือให้การ
อบรมการใช้ฐานข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.22 การขออนุญาตเบิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการอบรมมาตรฐานวิชาชัพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
โดยให้คณะครุศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและมี
ความพร้ อมที่จ ะประกอบวิ ช าชี พครู อ ย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ คณะครุ ศาสตร์จึ งได้ ส่ ง เงิ นค่ าอบรมมาตรฐาน
หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 10 จานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เข้ากองคลังแล้ว และขอเบิกเงิน
ค่าอบรมดังกล่าว จานวน 90 % เนื่องจากเป็นการบริการทางวิชาการซึ่งมิได้หวังผลกาไร แต่เน้นการบริการ
วิชาการ เพื่อชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เป็นเงินจานวน 90,000 บาท (เก้า หมื่นบาทถ้วน)
และอีก 10 % เป็ นเงินจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ว น) ขอนาส่งเงินเพื่อสนับสนุนกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยนาฝากเข้าบัญชี เงินรายได้ตามภารกิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานการศึ ก ษาดู ง านโครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภาวิ ช าการได้ เ ข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 เพื่อให้ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
ได้เ ปิ ดโลกทั ศน์ เ พื่อให้ มีมุ มมองในวิสั ย ทัศ น์ที่ห ลากหลาย และเป็นแนวทางในการด าเนิ นงาน เพื่อ นาสู่
การพัฒนามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 การพิจารณาลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
เรื่องการจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) และได้จัดทาแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ให้มหาวิทยาลัยจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอต่อนายก
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพื่อลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการฯ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูล
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 การส่งหนังสือสาเนาหนังสือจานวน 3 ฉบับ คืน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งหนังสือสาเนาหนังสือจานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1) เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(ปพ.1) เนื่ อ งจากพิ ม พ์ ข้ อมู ล ผิ ด พลาด เอกสารช ารุด และสู ญ หายจนใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานทางราชการไม่ ไ ด้
จานวน 29 ฉบับ
2) เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง
ของปี ง บประมาณก่อ นในระบบ GFMIS เรื่ อง การประกาศก าหนดส านั กงานในพื้นที่ พิเ ศษ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และเรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558

๑๗

3) เรื่อง การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงานโครงการต่อคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจาปี 2558
ส านั ก งานเสริ มศึ ก ษาและบริก ารสั งคม มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก าหนดจั ด โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจาปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2558 ทั้งกรุงเทพฯและส่วน
ภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 62 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร) ในส่วนภูมิภาครวม 6 จังหวัด
จังหวัดละ 4 - 6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่กาหนดจัดขึ้นนั้น จะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวางแผน การบริหาร การตัดสิน ใจ การทางาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง ทางสานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 โครงการสารวจความคิดเห็นของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการโครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความคาดหวังของคนไทยต่อเทศกาลปีใหม่ 2558 และส ารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ประชาสัมพันธ์ผลการสารวจตามโครงการ
ดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 แจ้งปรับเปลี่ยนกาหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริ หารงาน
อุดมศึกษาระดับสูง” (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร
“การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ –
26 มีนาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ประสบปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการดาเนินการของ
อนุมัติเข้ารับการอบรมจากต้นสังกัด เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนกาหนดการโครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.29 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
พัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เห็นควรให้ร่วมมือกับ
บริษัทฯ ในการผลิตกาลังคนที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จึงได้กาหนด
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์
จากัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 รายงานสรุปผลการดาเนินงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด งานเนื่ องในวั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ พิ ราลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระย า
บรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ประจ าปี 2558 ระหว่ า งวั น ที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2558
และการจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปมหาวิทยาลัย”
มูลนิ ธิห มอชาวบ้านขอเชิญร่วมจัดพิมพ์และเผยแพร่ห นังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป
มหาวิทยาลัย” เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.32 รายงานสถานภาพทางการศึกษา
นายศุนัย วิลาสังข์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาค กศ.พ. ที่สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้
สาเร็จการศึกษา ในปี 2557 พร้อมส่งรายงานผลการศึกษาจากการที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อดังกล่าว
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.33 รายงานการประชุมและรายงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2014 - 2015
คณะกรรมการจัดทาสารสนเทศมหาวิทยาลัยเพื่อการนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับระรับ
ชาติและระดับนานาชาตินาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 และ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ได้ น าเสนอรายงานการจั ด อั น ดั บ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2014 – 2015
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

๕.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมการ / โครงการต่างๆ เรียบร้อย
แล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม ได้มีการจัดงานวันพิราลัย ประจาปี พ.ศ.2558
ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558
2) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปภาพบรรยากาศวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย “ 150 ปี
ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 10 , 17 – 21 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3) สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งรายงานการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่
29 ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2557
4) สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งรายงานการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5) ชมรมฟุตบอล สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน ประเภท ง
6) สานักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานโครงการ
ศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักกษาปณ์ เมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ.2558
7) ส านั ก ประชาสั มพัน ธ์และสารสนเทศ ได้ ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษา จากหนั งสื อพิม พ์
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จุดประกาย หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฉบับประจาวั นพุธที่ 21 และ 28 มกราคม พ.ศ.
2558 และหนังสือพิมพ์ฉบับประจาวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558
8) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 24 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง ครั้งที่ 3 “สุริยะเกมส์ ”
ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ.2558
10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการดาเนินงานการจัด
โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันพิราลัย ประจาปี พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
กาหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 2/2558 ในวั นพฤหั สบดี ที่
๒6 มี น าคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ มพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

๒๐

6.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสถาปนาราชภัฏ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนาราชภัฏ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พิธีวางพานพุ่ม
เนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

