๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๗. นางสาวอรุณี
1๘. อาจารย์ ดร.ปวิช
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๓. นายสุชาครีย์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๘. อาจารย์ณัฐมน
๒๙. อาจารย์ศศิกัญชนา
3๐. อาจารย์วิเชียร
3๑. อาจารย์วรัญญา
๓๒. อาจารย์ ดร.ทัชชญา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๒

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.
๖๙.
7๐.
7๑.

อาจารย์บูรณจิตร
อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณนา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์กิตติ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์เชิดศิริ
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

แก้วศรีมล
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
วัชรพัฒนกุล
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
เชี่ยวชาญ
ปานกลาง
นิลผาย
วาตะ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

๓

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๓. อาจารย์อนุรักษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
5. อาจารย์ ดร.ปัทมา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
7. อาจารย์วนิดา
8. อาจารย์ภัทิรา
9. อาจารย์สุเมธ
1๐. อาจารย์ภัทรนันท์
๑๑. อาจารย์ ดร.สุเนตร
๑๒. อาจารย์ขวัญนภา
๑๓. อาจารย์ธีราพร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์

ทองสิน
โกวิทวที
บุญแจะ
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
อภิรัตน์วรเดช
ชื่นชัน
มาศมาลัย
ใจเย็น
ไวทยะสิน
ทวีถาวรสวัสดิ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
บัวทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายสุวิทย์
5. นางสาวขนิษฐา
6. นางบุญเพ็ญ
7. นางสาวกัลย์ธมน
8. อาจารย์อภิญญา

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
พึ่งประจวบ
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

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

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

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

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2558
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ สืบสานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดจัดงาน “เทศน์มหาชาติ
สืบสานพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ขอเลื่อนเป็น ระหว่างวันที่
26 – 29 เมษายน พ.ศ.2559 ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขอความอนุเคราะห์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
๑. ขอรับการสนับสนุนวงดุริยางค์บรรเลงนาริ้ วขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และ
ร่วมจัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จานวน ๑ กัณฑ์ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
๒. ขอรับการสนับสนุนวงดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในการแสดงประกอบกัณฑ์ ระหว่างวันที่
26 – 29 เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม รั บ ทราบ การขอเลื่ อ นก าหนดการจั ด งานเทศน์ ม หาชาติ สื บ สานพระพุ ท ธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวันที่ 12 – 15 มกราคม พ.ศ.2559 เป็น ระหว่างวันที่
26 – 29 เมษายน พ.ศ.2559 และมอบหมายวิทยาลัยการดนตรี สนับสนุนวงดุริยางค์บรรเลงนาริ้วขบวนฯ
และสนับสนุนวงดนตรีไทย เพื่อบรรเลงในการแสดงประกอบกัณฑ์ และมอบหมายโรงเรียนสาธิต นิสิตนักศึกษา
ของคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และสานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดขบวนแห่
อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน
3.2 รายละเอี ย ดฝ่ า ยพิ ธี ก ารงานวั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดาเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) จัดเสวนาเรื่อง
“คุณชายช่วง : จากข้าบดินทร์สู่ผู้สาเร็จราชการแผ่นดินแห่งสยามประเทศ” ในวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ เวทีหอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ พร้อมด้วย คุณวรรธนวรรณ จันทรจนา
เจ้าของนามปากกา วรรณวรรธน์ และคุณแมน การิน ศตายุ ร่วมเสวนาในครั้งนี้
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษาและสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเสวนาในวัน – เวลาดังกล่าว
3.3 ธนาคารกรุงเทพ นาเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขาเจริญพาศน์ นาเสนออัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 4 , 5 , 7 ,
10 เดือน เพือ่ เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
นางมรกต ภู่ทอง ผู้อานวยการกองคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ธนาคาร
กรุ งเทพนาเสนออัตราดอกเบี้ย พิเศษนั้ น มหาวิทยาลัยยังไม่มี เงินฝากที่ครบกาหนด เพราะฉะนั้นเงินฝาก
88,000,000 บาท (แปดสิบแปดล้านบาทถ้วน) จะครบกาหนดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จึงขอเลื่อน
การพิจารณาการนาเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารกรุงเทพไปก่อน
มติที่ประชุม เห็น ควร เลื่ อนการพิจ ารณาการนาเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารกรุงเทพ จากัด
สาขาเจริญพาศน์
3.4 การเสนอขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นางสาวดวงกมล บุญย์เพิ่ม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 12726 เลขที่ดิน 388
ตาบลบางบาหรุ อาเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 3.5 ตารางวา และที่ดินโฉนด
ที่ดิน เลขที่ 12724 เลขที่ดิน 386 ตาบลบางบาหรุ อาเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 งาน
76 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา (1379 ตารางวา) มีความประสงค์เสนอขาย
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมทรัพยสิทธิ์ต่างๆ ตามโฉนดข้างต้น เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 650,000,000 บาท (หกร้อย
ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรด าเนิ น การซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ โดยหาที่ดินราคาถูกและมีแนวโน้มสามารถทากิจการใดๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัยได้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการเขียนผลการสารวจและเสนอข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาในการหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง
3.5 (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและ
การดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ...
ตามที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ยได้ ประกาศจั ดตั้ งโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้ าพระยาเป็ น ส่ วนงานภายในที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าคณะ ตามประกาศสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การบริหารและการดาเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร และการดาเนินงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น
มติทปี่ ระชุม รั บ ทราบ และจะน าเสนอต่ อ สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
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3.6 โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ”
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี ค วามมุ่ ง หวั ง ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ส อดคล้ องกับ สภาวการณ์ในปั จ จุ บั น และอนาคต จึ งมอบให้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง และการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารบุคลากรไปในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 แผนการด าเนิ น โครงการการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษผ่ า นการทดสอบออนไลน์
(e - Testing) ประจาปี 2558
มหาวิทยาลัย ได้จั ดการประชุมนิสิ ตนักศึกษาที่เข้าเรียนวิช า 2001102 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และประชุมนิสิตที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.
2559 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอน และ
Admin เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อรับ Username และ Password และแจกคู่มือการเข้า
ระบบ Online ซึ่งนิสิตนักศึกษาสามารถใช้ระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.8 (ร่าง) กาหนดการโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการบริหารงาน
มหาวิทยาลั ย ได้จั ดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการบริห ารงาน (Interpersonal
Communication Skills Forum) สาหรับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ –
24 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 , 5 , 6 และ 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.9 รายงานผลการขอความเห็นชอบงบคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการขอความเห็นชอบงบคงคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ค งคลั ง หน่ ว ยงานระดั บ คณะ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯและคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ
เนื่องจากทุกคณะได้ดาเนินการตามนโยบายของอธิการบดีในการใช้เงินคงคลังในเรื่องของงบลงทุนและการวิจัย
2. การเพิ่มเงินเดือน ร้อยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินเดือน
ร้ อ ยละ 4 ของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น และพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย งบประมาณบารุ ง
การศึกษา โดยใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คงคลัง ทั้งนี้ ให้รอการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559 หากไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินจึงให้จ่ายด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
คงคลัง
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3. เห็ น ชอบในหลั กการ การเสนอของบประมาณการปรับปรุงและเพิ่มเติมการ
ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามวงเงิน 28,389,500 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่น
เก้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นงบคงคลังที่เหลือจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ต้อง
รออนุ มัติจ ากสภามหาวิทยาลั ย เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะแจ้งให้ห น่วยงานต่ างๆ
ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัย

รับ ทราบ และปฏิบั ติ การใช้ งบประมาณคงคลั งที่ได้รับ จั ดสรรให้เป็นไปตามนโยบายของ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์ และข้า ราชการ ได้จัดประชุ มสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหั ส บดี ที่
3 ธันวาคม พ.ศ.2558 และสภาคณาจารย์และข้าราชการมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา คือ
1) เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการบางส่วนถูกร้องเรียนจากนิสิตนักศึกษาและข้อมูลเชิงประจักษ์
ว่าไม่ทุ่มเทอุทิศตนในการทางาน และมติที่ประชุม คือ ควรนาเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อหา
มาตรการดูแลควบคุม และในส่วนของสภาคณาจารย์และข้ าราชการ จะประชุมหาแนวทางส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณต่อไป
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เชื่ อ มั่ น ในความ
รับผิดชอบของคณาจารย์มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และมอบหมายให้คณบดีทั้ง 6
คณะ ดูแลตรวจสอบและรายงานผลให้ที่ประชุมทราบในลาดับต่อไป
2) ด้านการบริหารงานบุคคล
การจัดอัตรากาลังสายสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เหมาะสม บางหน่วยงาน
มี ม ากเกิ น ไป บางหน่ ว ยงานมี น้ อ ยเกิ น ไป และมติ ที่ ป ระชุ ม คื อ เห็ น ควรให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา
ปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมต่อไป
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และกองบริหารงานบุคคลพิจารณาการปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
3) การควบคุมการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
การควบคุมการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดเวลาการมาทางาน
ด้วยวิธีสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสายสนับสนุนนั้น ไม่ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพดีขึ้น และสาย
สนับสนุนยังเห็นว่าเกิดความเหลื่อมล้าระหว่างสายวิชาการที่ให้อิสระไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาในการ
ทางาน และมติที่ประชุม คือ เห็นควรปรับเปลี่ยนระบบสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อไม่ให้
เกิดความเหลื่อมล้า และหามาตรการอื่นที่ทาให้บุคลากรตระหนักทุ่มเทการทางานแทน เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน

๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร กองบริห ารงานบุคคล คณบดี รวมทั้งผู้อานวยการส านัก / สถาบันต่างๆ ร่ว มกันพิจารณาข้อดี –
ข้อเสีย และนาเสนอให้ทปี่ ระชุมทราบในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ การประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 9/2558

4.2 ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้ง สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาได้รับอนุมัติให้ ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุ ษย์ เพื่อส่ งเสริ มงานวิจั ย ที่มีมาตรฐาน ซึ่งในการดาเนินการจัดตั้งดังกล่ าวต้องมีการจัดตั้งส านักงาน
ตามมาตรฐาน มคจม. ที่กาหนดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และกาหนดให้ มีส านักงาน และมี
อุปกรณ์ส านั กงานที่จาเป็น สาหรับ การดาเนินงาน ประกอบด้วย ส านักงานพื้นที่การปฏิบัติงาน และพื้นที่
จัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแนบตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)
พิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายรองศาสตราจารย์
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา หาข้อมูลที่ชัดเจน ว่าการจัดตั้ง
ส านั ก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ (มคจม.) นั้ น มี ส ถานะเที ย บเท่ า หน่ ว ยงานใดของ
มหาวิทยาลัย และผู้ใดเป็นผู้ดูแลสานักงาน ส่วนการจัดสรรอัตราบุคลากรประจาสานัก งาน อาจมีการโยกย้าย
ผู้ทมี่ ีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือเปิดรับอัตราบุคลากรใหม่นั้นจะพิจารณาในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
และมอบหมายรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
หาข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งสานักงานให้ชัดเจนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
4.3 รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบลิฟท์โดยสาร อาคาร 9
ตามที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ก องอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของลิฟท์และขอคาแนะนาแนวทางการแก้ไขปัญหาประตู
ลิฟท์ที่ปิดกระแทกเสียงดังและหยุดค้างบ่อยครั้ง ของอาคาร 9 จานวน 2 เครื่อง นั้น
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารแล้วพบว่า ลิฟท์ยี่ห้อ
โอทิส ขนาด 1,000 กิโลกรัม ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์คอนโทรลเลอร์ ได้ผ่านการใช้งานมากกว่า 15 ปี
และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและประมาณการราคาในการซ่อมบารุง คือ
1) หากมี ก ารขนของหรื อ ต้ อ งการขวางประตู เ ป็ น เวลานานให้ ใ ช้ ร ะบบควบคุ ม ด้ ว ยมื อ
(Manual Control) แทนระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)
2) เปลี่ ย นชุ ด คอนโทรลประตู ลิ ฟ ท์ รุ่ น ใหม่ ทั้ ง หมด พร้ อ มตกแต่ ง ภายในและภายนอก
เป็นจานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3) เปลี่ยนลิฟท์โดยสารเป็นรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่อคณาจารย์ บุคลากร
นิสิตนักศึกษา และรวมทั้งผู้พิการทางสายตา เป็นจานวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
นายสุวิทย์ มุดทะเล ผู้ อานวยการกองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม กล่ าวเพิ่มเติมว่า
กรณีซ่อมบารุงจะเปลี่ยนแผงระบบการควบคุมใหม่ทั้งหมด บานประตู ระบบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ที่ชารุด

๙

เสียหาย แต่ยังคงโครงสร้างเดิมของลิฟท์ไว้ ระยะเวลาการใช้งาน โดยประมาณ 5 – 8 ปี ส่วนกรณีการเปลี่ยน
ลิฟท์โดยสารเป็นรุ่นใหม่ คือการเปลี่ยนเป็นยี่ห้อใหม่รุ่นใหม่และห้องเครื่องใหม่ทั้งหมด
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรพิ จ ารณาในเรื่ อ งของการบ ารุ ง รั ก ษา
โดยเฉพาะระบบปรั บ อากาศ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด ควรดาเนินการปรับเปลี่ ยนก่อน หากมีการใช้งาน
มากกว่าปกติ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายนายสุ ช าครี ย์ ก่ อ เกี ย รติ ต ระกู ล และกองอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการซ่อมบารุงลิฟท์โดยสาร โดยเปลี่ยนชุดคอนโทรลประตูลิฟท์รุ่นใหม่ทั้งหมด พร้อมตกแต่ง
ภายในและภายนอก เป็ นจานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้ าแสนบาทถ้วน) ให้มีความปลอดภัย
ในระดับที่เชื่อมั่นได้ และจัดทาตารางตรวจการดูแลระบบไฟฟ้า ลิฟท์ ส่วนต่างๆภายในอาคารทั้งหมด เพื่อลด
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
4.4 การจัดตลาดนัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการให้เช่าพื้นที่ในการจัดตลาดนัดทุกวัน
พุธของสัปดาห์ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 แต่เนื่องจากการจัดตลาดนัดในวันพุธ มหาวิทยาลัย
ได้มีการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินการจัดตลาดนัดดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผู้เช่าจึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดจากเดิมไปเป็นบริเวณลานอเนกประสงค์ ระหว่างอาคาร
1 และอาคาร 2 ในการจัดตลาดนัดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
ในวันดังกล่าว และขออนุญาตเสนอปรับจานวนเงินที่จะมอบเป็นสวัสดิการแก่มหาวิทยาลัย เนื่ องจากพื้นที่
ตลาดลดลง จึงขอมอบเป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท
และมอบทุนการศึกษา ปีละ 10,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดตลาดนัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในวันและสถานที่ดังกล่าว และการเสนอ
ปรับจานวนเงินที่จะมอบเป็ นสวัส ดิการแก่มหาวิทยาลั ย รายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และค่าไฟฟ้า
รายเดือน เดือนละ 500 บาท และมอบทุนการศึกษา ปีละ 10,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
12/2558 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายเลขานุ ก ารน าสรุ ป ผลการทบทวนนโยบาย ( Retread) ของ
สภามหาวิทยาลัยนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
5.2 การจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ประจาปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดจัดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายคณะกรรมการทุกท่านใส่ สู ทสากลสี ม่ว งเข้าร่ว มพิธีในวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2559

๑๐

5.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝ่ายจัดการแสดงงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
และฝ่ ายจั ดการแสดงงานวัน คล้ ายวั น ถึงแก่พิราลั ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การตอบรั บ มาร่ ว มงานวั น ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ของ National Pingtung
University (NPTU)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย
แห่ งชาติผิ ง ถัง เพื่อเรี ย นเชิญเข้าร่ ว มงานวันคล้ ายวั นถึงแก่พิร าลั ยสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ทางมหาวิทยาลัยผิงถังได้ตอบรับคาเชิญเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับและดูแลผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงถัง
5.5 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในนิตยสารหญิงไทย รายปักษ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้ให้ สัมภาษณ์กับนิตยสารหญิงไทย รายปักษ์ เกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยและธารง
รักษาการใส่ผ้ าไทยและลงสกู๊ปงานวัน ถึงแก่พิราลั ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค)
โดยในการนี้มหาวิทยาลัยได้สั่งซื้อนิตยสารหญิงไทย รายปักษ์ จานวน 300 เล่ม เล่มละ 60 บาท รวมเป็นเงิน
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อมอบที่ประชุม กบมส. จานวน 80 เล่ม และประชาสัมพันธ์ใน
วันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จานวน 200 เล่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ดังนี้
1. กรณี อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาลาไปราชการ
ต่างประเทศ ต้องดาเนิน การตามระเบี ยบส านักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
หมวดที่ 2 ประเภทการลา ส่วนที่ 8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ตามตารางหมายเลข 2
ซึ่ง กาหนดให้ ก ารลาไปราชการต่ า งประเทศของอธิ ก ารบดีเ ป็น อ านาจของเลขาธิก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. กรณี อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตาม พรบ.ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 บัญญัติให้การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เมื่อผู้ดารง
ตาแหน่ งอธิการบดีซึ่งเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัยลาไปราชการต่างประเทศย่อมเป็นไปตามข้อบังคับ ที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนดว่าด้วยเรื่องดังกล่าว

๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2558 ได้มีมติรับทราบ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 สรุปรายงาน เรื่องการตกลงแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในการทากิจกรรมทางวิชาการ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปราชการ ณ PHNOM PENH INTERNATIONNAL
UNIVERSITY ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่อง การตกลงแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาใน
การทากิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือผู้จัดทาโครงการนั้นๆ จัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จัดทาข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถจะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้
5.9 ขอส่งเงินค่าเหมาบัตรราวงย้อนยุค
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา
2559” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ภายในงานได้มีการจับฉลากของรางวัล และมีการจัด
ราวงย้อนยุคจาหน่ายบัตรแบบเหมารอบ โดยเงินที่ได้จากการจาหน่ายบัตรจะนาไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้สรุปยอดจาหน่ายบัตรราวงย้อนยุค เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และแจ้งรายชื่อบุคคลและหน่วยงาน ดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 การเสนอหลักสูตรตาม การจัดกลุ่ม Cluster
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าประชุมปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 10 ปี เพื่อนาไปสู่การของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ทบทวนจัดกลุ่ม cluster 3 – 4 กลุ่ม โดยเน้นสาขาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนั้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดาเนินการเสนอ
ชื่อหลักสูตรตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในกลุ่มวิชาที่ 5 ด้านการบริหารจั ดการท้องถิ่นสาธารณะ
และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มวิชาที่ 7 ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ดนตรี นาฏยศิลป์ สื่อสารการแสดงและการสื่อสารบันเทิงท้องถิ่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.11 ขอหยุดปฏิบัติงานในตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางจั น ทร์ จิ ร า ภระกู ล สุ ข สถิ ต ต าแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ได้ รั บ ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 1880/2553 ลงวั น ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2553
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี แต่ด้วย
ปัจจัยต่างๆ กอปรกับมีข้อจากัดเรื่องสุขภาพ ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว เพื่อให้
การดาเนินงานของกองนโยบายและแผน สานักงานอธิ การบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแต่งตั้ง
นางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการแทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 ตอบข้อเสนอแนะ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
ตามบัน ทึกข้อความที่ ศธ 0564/ตสน.422/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558
เรื่องรายงานผลสรุปการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน สอบทานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 – 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – มิถุนายน พ.ศ.2558) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้น
กองคลังได้ดาเนินการตอบข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “ถิ่นบัวหลวงเกมส์”
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สาธิ ต ราชภั ฏ สั ม พั น ธ์ ครั้ ง ที่ 27 “ถิ่ น บั ว หลวงเกมส์ ” ระหว่ า งวั น ที่ 7 – 9 ธั น วาคม พ.ศ.2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ผลการแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้นาเชียร์ (แชมป์สมัยที่ 4 ติดต่อกัน)
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรวมกีฬา
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรวมกรีฑา
4) รางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจานวน 47 เหรียญ ประกอบด้วย 16 เหรียญ
ทอง 16 เหรียญเงิน และ 15 เหรียญทองแดง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2558
ระยะที่ 2 (วิพากษ์)
กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
รายงานการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (วิพากษ์) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.15 สรุ ป ผลประเมิน ความพึ งพอใจของโครงการอบรม เรื่ อง “รู้ เ ท่ า ทั น กฎหมาย ห่า งไกล
ความรับผิด” รุ่นที่ 1
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ ส รุ ป ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของการจั ด โครงการอบรม
เรื่อง “รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด ” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 รายงานผลการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้ Arduino และการใช้
งานเบื้องต้น
สาขาวิช าเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่ ง
รายงานผลการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ Arduino และการใช้งานเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 รายงานผลการสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
นายปฏิวิทย์ ลอยพิมาย อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการอนุญาตเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผนการเรียนแบบ ก. 11 (เน้นการ
ทาวิจัย) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองให้ได้รับ
วุฒิ ที่สู งขึ้น จากมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้ได้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 ส่งสรุปรายงานการประชุม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนรู้ : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สานักงาน
ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบในการพัฒนานั กศึกษาในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม และได้ ส่ ง สรุ ป รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
ให้มหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.19 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการทางสังคม งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.
2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ.2559 ในการจัดโครงการบริการวิชาการทางสังคม เรื่อง “โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารให้กับตารวจในสานักงาน” แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภาษีเจริญ จานวน 50 ราย ระหว่าง
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 11 บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการ
ความรู้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานการจัดโครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (English Camp ASEAN Community)
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดโครงการค่ายสร้างความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (English Camp ASEAN Community) เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ.2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานการจัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและจริยธรรม
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและ
จริยธรรม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดเขาตะแบง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข และสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้า นสมเด็จ เจ้ าพระยา ได้จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลการจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ : สืบสาน
วิถีไทยสไตล์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา
1/2558
2) รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559 ขึ้น
ภายใต้ชื่อ “มนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์สั ญจรเพื่อพัฒ นากลุ่ มอาชีพชุมชนในเขตอาเภออู่ทองสู่ ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2558
3) รายงานผลการจั ดโครงการ “ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อส่ งเสริม
การท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตาบล
ขุนพัดเพ็ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4) รายงานผลการจัดโครงการสืบสานเผยแพร่ภาษาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม
พ.ศ.2558

๑๕

5) รายงานผลการนานักศึกษาไปร่วมพิธีแถลงข่าว “มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2015”
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
6) รายงานผลการนานิสิตเข้าร่วม “งานแสดงเคาท์ดาวน์ปีใหม่ ณ วัดอรุณ”
7) รายงานผลการแสดงในพื้นที่ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ.2558
8) รายงานผลการเข้าร่วม “เทศกาลละครกรุงเทพ ครั้งที่ 13” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 – 6
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ.2558
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
3) รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับสภาพแวดล้อม
โครงการศิลปกรรมบาบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 1) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
ครูศิลปศึกษา ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4) รายงานผลการจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างจิตสานึกเพื่อการเป็นพลเมืองโลก
ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
5) รายงานการจั ด โครงการฝึ ก ภาคสนามเชิ ง บู ร ณาการ เรื่ อ งการศึ ก ษามรดกทาง
ประวัติศาสตร์และร่องรอยการเมืองการปกครองสยาม – ล้านนา และภูมิศาสตร์ตอนเหนือของไทย จากแหล่ง
ฝึกประสบการณ์สถานที่จริง ณ จังหวัดลาปาง ลาพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม พ.ศ.2558
6) รายงานผลการดาเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนา
ทั ก ษะภาษาและการสื่ อ สารการอบรมการใช้ ภ าษาอั ง กฤษพื้ น ฐานส าหรั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช าประถมศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์
7) รายงานผลการดาเนิน โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การพัฒนาทักษะ
ชีวิต : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และวันที่
3 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ
8) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมรักษ์ตน
รักให้พอดี ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
9) รายงานผลการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คม การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การพั ฒ นาสมองแบบกั ล ยาณมิ ต รสู่ ชั้ น เรี ย น ” ระหว่ า งวั น ที่ 17 – 18 ธั น วาคม พ.ศ.2558
ณ ห้อง 300401 ห้องประชุมเรือแอเรียล คณะครุศาสตร์
10) รายงานผลการดาเนิ นโครงการจัดการเรียนการสอนระดั บอุดมศึกษา กิจกรรมรักษ์
วิชาชีพ : ศึกษาดูงานในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา
11) รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ”
ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 300401 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์

๑๖

12) รายงานการดาเนินโครงการศิลปกรรมบาบัด ครั้งที่ 2 (ระยะที่ 2) ในวันที่ 15 , 16
และ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 สรุปการเข้าร่วมประชุม เรื่องสิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิต และ นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องสิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย จัดโดยคณะกรรมการกาหนด
ความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทย สานักงบประมาณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ และสานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.25 สรุปผลการสารวจซุ้มอาหาร งานวันปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา 2559”
ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในและงานพัสดุ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ให้ ส ารวจซุ้มอาหาร เนื่องในงานวันปีใหม่ “ย้อนยุค สุ ขหรรษา 2559” ที่จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 นั้น ผลการสารวจพบว่า อาหารที่ใช้จัดเลี้ยงมี 12 ซุ้ม ซุ้มละ 300 ที่
ตรงตามจานวนที่แจ้งไว้ และมีซุ้มร่วมสนับสนุนเพิ่มเติม 3 ซุ้ม คือ ร้านกาแฟ Coffee Dee ร้าน Amazon
และร้านครัวหัวกระทิ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ม อบหมายให้ ศู น ย์ ใ ห้
คาปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรธุรกิจ (Thammasat Consulting Netwoking and Coaching
Center : CONC Thammasat) จัดโครงการอบรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร Enhancing
Leadership Presence : ELP รุ่นที่ 2 “การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นา” จานวน 80 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่
7 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเอรัลด์
รัชดา กรุงเทพฯ และขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.27 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)” รุ่น 6
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กาหนดจัดหลักสูตร “ผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)” รุ่น 6 ขึ้น
เพื่ อสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ ตลอดจนทั กษะในประเด็ น ส าคั ญ ต่ า งๆ ในการบริ ห ารความเปลี่ ยนแปลง
มหาวิทยาลัย/คณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการบริ หารจั ดการมหาวิ ทยาลั ย/คณะกั บผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ย ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ สถาบั น
คลั งสมองจึ งขอเรี ย นเชิ ญมหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยระดั บต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มหลั ก สู ตรฯ
โดยหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้/กรณีศึกษา และ PAP Forum ระหว่างวันที่ 6 – 11 มีนาคม
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

๑๗

2) ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 2 – 8
เมษายน พ.ศ.2559
3) Project Action Plan (PAP) Reflection ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม
พ.ศ.2559 ณ ศาลายา พาวิลเลี่ยน โฮเต็ล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 ขอเชิญเป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ ได้รับการประสานงานจัดการแสดง “ผสานเสน่ห์สาย
ศิลป์ 3” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ และได้เรียนเชิญอธิการบดีและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมชมการแสดง และเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนจากสมาคมจงหัวแห่งประเทศ
ไทย ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบาเพ็ญกุศลนานาชาติ วัดอรุณราชวราราม
ตัวแทนจากวงมิตรบรรเลง ตัวแทนจากวงสายสัมพันธ์ และนักดนตรีรับเชิญกิตติมศักดิ์ ในช่วงก่อนการแสดง
มติที่ประชุม
เข้าร่วมงาน

รับ ทราบ และมอบหมายผู้ช่ว ยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็นตัว แทนมหาวิทยาลั ย

5.29 หนังสือขอบคุณ
ตามที่รั ฐบาลได้กาหนดจั ดกิจกรรมจักรยานเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
เนื่ องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธั นวาคม พ.ศ.2558 ภายใต้ ชื่ อกิ จกรรม
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 และได้ขอความร่วมมือสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษาเชิ ญชวนนั กเรี ย น นิ สิ ตนั กศึ กษา เข้ า ร่ ว มชมนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่
11 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมชมโขน
กลางแปลงเฉลิ มพระเกียรติ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้มีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.30 ขอเชิ ญ สมั ค รเข้ า รั บการคั ดเลื อ กศึ ก ษาอบรม หลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รธรรมาภิ บ าล
สิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลั ยมหิดล ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านธรรมาภิบาลในการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมให้แก่ผู้ บริหารหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้นาท้องถิ่น หรือผู้นาชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่ มศึ กษาอบรม ตั้ งแต่ วั น ที่ 29 มกราคม – 11 มิ ถุ นายน พ.ศ.2559 และขอเชิ ญชวนสมั ครเข้ ารั บ
การคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

5.31 รายงานความคืบหน้าในการจัดทาข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานฯ โดยคณะกรรมการ
ยกร่างฯ ได้ดาเนินการตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ/ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7
มกราคม พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ในขั้นต้น
ขั้นที่ 2 นา (ร่าง) ข้อบังคับฯ เผยแพร่ทาง e-Document ในระบบ internet ของ มบส.
ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม พ.ศ.2559 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ขั้นที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 และคณาจารย์ที่สนใจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่
20 มกราคม พ.ศ.2559
ขั้นที่ 4 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 เพื่อปรับปรุงแก้ไข ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559
- น า (ร่ าง) ข้ อบั งคับฯ ที่ปรั บปรุงแก้ไข เผยแพร่ทาง e-Document ในระบบ
internet ของ มบส. ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม พ.ศ.2559
ขั้นที่ 5 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 เพื่อปรับปรุงแก้ไข ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.32 สรุปผลการประเมิน การจัดงานวันปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา” ประจาปี พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการจัดงานปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา”
ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) โดยฝ่ า ยประเมิ น ผลได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และสรุ ป ผล
การประเมินการจัดงานปีใหม่ “ย้อนยุค สุขหรรษา” ประจาปี พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.33 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/สานัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรึกษาหารือ
การด าเนิ น งาน และพิ จ ารณาการขออนุ ญาตด าเนิ นงานต่ างๆ ให้ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น เมื่ อวั นที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558
2) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสมุนไพรไทยและการทา
ลู กประคบ ในวั นที่ 24 พฤศจิ กายน พ.ศ.2558 ณ ศู นย์ การศึ กษาอู่ ทองทวารวดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
3) ส านั กกิ จการนิ สิ ตนั กศึ กษา จั ดกิ จกรรมวางพานพุ่ มถวายราชสั กการะสมเด็ จ
พระเจ้ าตากสินมหาราช เมื่อวันจั น ทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช (วงเวียนใหญ่)
4) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากหนังสือ
ข่าวสด, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

๑๙

5) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ รายงานข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ HU-SO
ประจาเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559
6) คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รายงานผลการด าเนิ นโครงการค่ ายพั ฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒5
กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 กิจกรรมคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานทาบุญเนื่องในวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ในวันศุกร์
ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ค ณะครุ ศ าสตร์ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ
คณะกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 ค่ายเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ า พระยาเป็ น เจ้ า ภาพจั ดงาน “ค่ า ยเยาวชนอาเซี ย น
สัมพันธ์” โดยมีแขกต่างชาติ ทั้งสิ้น 38 คน เดินทางมาจากประเทศอาเซียน 7 ประเทศ และผู้ แทนนิสิ ต
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.19 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

