คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้แล้ว

๑ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.0๐ น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ
5. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี
9. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ
๑๒. อำจำรย์มรกต
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ
๑๕. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ
1๗. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์
1๘. นำงสำวอรุณี
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปวิช
๒๐. อำจำรย์ ดร.สุทพิ ย์พร
2๑. อำจำรย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงั สรรค์
2๕. อำจำรย์ธีรถวัลย์
2๖. อำจำรย์พรรณำ
2๗. นำงสำววรรณดี
2๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย
3๐. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน
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เกณฑ์มำ
วัฒนำนิมิตกูล
มหำบรรพต
บำงเขียว
กิจรุง่ โรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยำนันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคำสุก
ทองสิน
พุทธลำ
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มำกสุข
เอี่ยมสะอำด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงำม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋ำคำ
สุทัศน์ ณ อยุธยำ
บัวทอง
ปำนกลำง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล
ผ่องพิทยำ
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชำตรี

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
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๒

3๑.
๓๒.
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.

อำจำรย์ ดร.ศศิกญ
ั ชณำ
อำจำรย์วิเชียร
อำจำรย์วรัญญำ
อำจำรย์ ดร.ทัชชญำ
อำจำรย์อภิญญำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์
อำจำรย์กันยำวรรนธ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ
อำจำรย์วนิดำ
อำจำรย์ ดร.อรพิมพ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์
อำจำรย์สุเมธ
อำจำรย์ภัทริ ำ
อำจำรย์วรศิริ
อำจำรย์อดิเรก
อำจำรย์ณัฐพนธ์
อำจำรย์ชัชศรัณย์
อำจำรย์ ดร.คณกร
อำจำรย์ ดร.สุภำพร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์
อำจำรย์จีระพันธ์
อำจำรย์สมภำศ
อำจำรย์ ดร.สุเนตร
อำจำรย์สุรินทร์
อำจำรย์จันทรัศมิ์
อำจำรย์สมศักดิ์
อำจำรย์นิศำกร
อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ
อำจำรย์วิชุณี
อำจำรย์ขวัญนภำ
อำจำรย์ธีรำพร
อำจำรย์เพียรพิลำส
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์
อำจำรย์อมั พร
อำจำรย์สิริชัย
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เย็นเอง
ทุวิลำ
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
หนูมี
อภิรัตน์วรเดช
กำเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหำ
จิตรภิรมย์
ใจเย็น
มำศมำลัย
ผลเจริญ
วัชรพัฒนกุล
เกษสำคร
จิตคงคำ
สว่ำงเจริญ
ศรีหำมี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถำวรสวัสดิ์
ผลงำม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เถำสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สำรสุวรรณ
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
พิริยำโภคำนนท์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอำด

รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
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๓

6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.
7๒.
7๓.
7๔.
7๕.
7๖.
7๗.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

อำจำรย์วรรณรุจ
อำจำรย์หทัยรัก
อำจำรย์จักฤษณ์
อำจำรย์สรสินธุ์
อำจำรย์อำรียำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ
อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อำจำรย์ธนกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ
อำจำรย์ขวัญชัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย
อำจำรย์มนัสวี
อำจำรย์ปณิตำ
นำงบุษบงค์
นำยพิสิฐ
นำงบุญเพ็ญ
นำยสุวิทย์
นำยอภิชำติ

มณีอินทร์
ตุงคะเสน
พนำลี
ฉำยสินสอน
จุ้ยจำลอง
นำฏยนำวิน
แก้ววิเชียร
สรรย์วรำภิภู
นิลผำย
ช้ำงเกิด
สิงห์คลีวรรณ
พัวตระกูล
แจ้ดนำลำว
วงษ์พันทำ
วงศ์วัฒนำกูล
หงษ์ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
(แทน) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี

วิไลลักษณ์
โกวิทวที
ยืนยงชัยวัฒน์
โสภณำภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.จำนงค์
2. นำงสำวกฤตยำ

ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
ปฏิบัติหน้ำทีห่ ัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นำงวลินเนศวร์
2. นำงสำววิลำวรรณ
3. นำงสำววรรณฤดี
4. นำงสำวภรทิพย์

ธีรกำรุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมำศ
พลอำชีพ

เริ่มประชุม เวลา 13.3๐ น.
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ ประจาปี 2561
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มอบเข็ม 150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำ
ศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ส ำเร็จ รำชกำรแผ่นดิน และสมุ ดบันทึ ก รำชภั ฏ เป็นที่ ร ะลึก แก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
มหำวิทยำลัยเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2561 และร่วมจับรำงวัลทองคำ จำนวน 3 เส้น เพื่อเป็นของขวัญ
สำหรับกำรทุ่มเททำงำนอย่ำงหนักตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

1.2 การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่ ง เสริ ม กิ จ กำรมหำวิ ท ยำลั ย ได้ ด ำเนิ น กำร
สรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ.2560 และได้จัดทำประกำศ
คณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรดำเนินกำรสรรหำประธำน
กรรมกำรส่ง เสริม กิ จ กำรมหำวิ ท ยำลัย เพื่ อ ให้ก ำรด ำเนิ น กำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่ง เสริม กิ จ กำร
มหำวิ ท ยำลัย สอดคล้ อ งกั บ หน้ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรส่ง เสริม กิ จ กำรมหำวิ ท ยำลัยตำมพระรำชบัญ ญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ.2560 จึง ขอให้หน่วยงำน
ด ำเนิ น กำรตำมประกำศฯ และเสนอชื่ อ ผู้มี สิท ธิ ไ ด้ รับ กำรสรรหำเป็น ประธำนกรรมกำร ส่ง เสริม กิ จ กำร
มหำวิทยำลัย มำยังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ระหว่ำง
วันที่ 15 – 22 มกรำคม พ.ศ.2561 เวลำ 09.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ชั้น 14
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม
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1.3 รายงานสรุปจานวนผู้ยืนยันสิทธิ์ที่มารายงานตัว
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนกำรสรุปจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ที่มำรำยงำนตัว
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ระดับ อุ ดมศึกษำ TCAS ปีก ำรศึกษำ 2561 รอบที่ 1 (1/1) กำรรับนัก ศึกษำด้วย
Portfolio รวมทั้งสิ้น 381 คน
มติที่ประชุม
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1.4 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (140)/2561
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ เป็ น เจ้ ำ ภำพจั ด กำรประชุ ม อธิ ก ำรบดี
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 1 (140)/2561 ในวั น เสำร์ ที่ 3 กุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ชั้น 4 โดยมีวำระกำรประชุมที่ มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ได้ดำเนินกำรเสนอสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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เพื่อให้ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศพิจำรณำให้กำรรับรอง เนื่องจำกสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ได้อุทิศตนในกำรทำงำนเพื่อประเทศชำติ ได้สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์
ทั้ ง ในด้ ำ นสั ง คม วั ฒ นธรรม และกำรต่ ำ งประเทศ รวมทั้ ง ได้ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ส ำเร็ จ รำชกำรแผ่ น ดิ น
ในพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว ฯ ระหว่ ำ งปี พ.ศ.2411 – 2416 ซึ่ ง ได้ มี คุ ณู ป กำร
ในกำรวำงรำกฐำนควำมเจริญให้แก่ประเทศไทย ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ กำรส่งเสริมสันติวัฒนธรรม
และกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ ในกำรประชุมดังกล่ำวด้วย
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขำนุกำรฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคำรที่ 19 ธันวำคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม
กำรแก้ไข

รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 7/2560 โดยไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) แนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหำวิท ยำลัยจ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหำวิท ยำลัยกำฬสินธุ์ มหำวิท ยำลัยรำชภัฏชัย ภู มิ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ศรี ส ะเกษ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ รำชนคริ น ทร์ และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มีควำมประสงค์จะขอตั้งส่วนรำชกำรใหม่เพิ่มขึ้น โดยให้เหตุผลว่ำ
มหำวิทยำลัยมีควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกจำนวน
นักศึกษำ อำคำรสถำนที่ คณำจำรย์และบุคลำกร ภำยใต้กำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด จึงขอจัดตั้งส่วนรำชกำรเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจที่มหำวิทยำลัยดำเนินกำร
อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อสำมำรถรองรับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของมหำวิทยำลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
มติที่ประชุม รั บ ทรำบ และมอบหมำยผู้อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี ติ ด ตำมผลและด ำเนิ นกำร
อย่ำงเร่งด่วนในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำ นสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้ได้โครงสร้ำงที่ถูกต้องตำมระเบียบ
รำชกำรต่อไป
3.2 รายงานสถานะและการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองนโยบำยและแผน ได้รำยงำนสถำนะและกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ.2560 ซึ่งมหำวิทยำลัยได้รับงบลงทุน ทั้งสิ้น 41 รำยกำร โดยสรุป
ได้ดังนี้

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ที่

ผลผลิต

1 ด้ำนสังคมศำสตร์
2 ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3 ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
รวม

หมวดรายจ่าย
(จานวนรายการ)

ตัดเงินจากกอง
แผน
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง (จานวนรายการ)
23
3
7
33

3
2
3
8

26
5
10
41

กระบวนการ
พัสดุ
(จานวน
รายการ)
15
5
6
26

เบิกจ่าย
(จานวน
รายการ)
2
0
0
2

มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิกำรบดี และอำจำรย์ ดร.
สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยอธิกำรบดี กำกับติดตำมกำรเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง และรำยงำนสถำนะและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปตำมสำนักงบประมำณกำหนด
3.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรัฐมนตรี ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร รัฐวิส ำหกิจและหน่วยงำนของรัฐเร่งรัดกำรก่อหนี้
โดยรำยจ่ำยลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 ยกเว้นรำยกำรที่มีคุณลักษณะ
พิเศษหรือจัดหำจำกต่ำงประเทศ รำยจ่ำยลงทุนที่มีวงเงินต่อรำยกำรเกิน 1,000 ล้ำนบำท และรำยจ่ำยลงทุน
ผูกพันรำยกำรใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 กรมบัญชีกลำง จึงขอให้มหำวิทยำลัย
ติดตำมกำรเร่ง รัดกำรก่ อ หนี้และกำรเบิก จ่ำ ยเงิน ของหน่ วยงำนให้เ ป็น ไปตำมเป้ำหมำยที่ ก ำหนด ทั้ ง นี้
กรมบัญชีกลำงได้จัดเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ เป็นผู้ป ระสำนงำนระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกั บส่วนรำชกำร ตลอดจนให้
คำปรึกษำแนะนำ สนับสนุนข้อมูลรวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่จะมีผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ไม่ เ ป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยจะประสำนงำนและเข้ำร่วมประชุม กับคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนในกำร
ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยฯ
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 โดยจะกำหนดวันประชุมภำยหลังเพื่อให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กรมบัญชีกลำงกำหนดหรือไม่
3.4 ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จานวน 2 รายการ
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ส ำนัก งำนอธิกำรบดี มี ควำมประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งรวมในครำวเดียวกัน จำนวน 2 รำยกำร เพื่อทดแทนก่อนจัดจำหน่ำยรถยนต์ทมี่ ี
อำยุกำรใช้งำน
รำยกำรที่ 1 รถยนต์มินิบัส จำนวน 1 คัน เป็นเงินประมำณ 3,000,000 บำท
รำยกำรที่ 2 รถยนต์ตู้โดยสำร จำนวน 2 คัน เป็นเงินประมำณ 3,000,000 บำท
รวมจำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 6,000,000 บำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยำนพำหนะ
และขนส่ง ในกำรสนับสนุนภำรกิจของ คณะ/สำนัก/มหำวิทยำลัย ในกำรออกเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิ จ ดังกล่ำวข้ำงต้น อำทิ กำรพั ฒ นำชุม ชนท้องถิ่น กำรผลิตและพัฒนำครู และบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
ตลอดจนกำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมของคณำจำรย์ บุคลำกร พร้อมทั้งอำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ
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มติที่ประชุม รับ ทรำบ และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ และนำงสำววรรณดี
อัศวศิล ปกุ ล เร่ง ดำเนินกำรรวบรวมข้อ มู ลสถิติก ำรใช้รถ และข้อมู ล อื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง เพื่อนำมำประกอบ
กำรพิจำรณำอีกครั้ง
3.5 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์
บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีกำรจัดทำสัญญำให้บริกำรงำนเอกสำรและศูนย์
ผลิตเอกสำรกับมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนศูนย์กำรพิมพ์เป็นไปตำมสัญญำดังกล่ำว มหำวิทยำลัย
ขอแจ้งให้ ทุกหน่วยงำนภำยในรับทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรใช้บริกำรเพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัย
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.6 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และได้ดำเนินกำร
จัดทำระบบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับ ทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม นำงสำววรรณดี อัศวศิล ปกุ ล และ
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ศึกษำข้อมูลกำรนำระบบจองห้องประชุมออนไลน์ไปใช้งำนในลำดับต่อไป
3.7 ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
ระบบประเมินบุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน (Peer Assessment) ได้ขยำยระยะเวลำกำรเปิดระบบ
ถึงวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561 เป็นรอบสุดท้ำย
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนแจ้งบุคลำกรในสังกัด เข้ำดำเนินกำรในระบบประเมิน
บุคลำกรโดยผู้ร่วมงำน (Peer Assessment) ภำยในวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุญาตเปิดสอบบุคลากรของกองนโยบายและแผนเพื่อทดแทนอัตราว่าง
นำงผ่ อ งพรรณ ศรี ป ระเสริ ฐ นั ก วิ เ ครำะห์ น โยบำยและแผน พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย
งบประมำณแผ่นดิน ได้ถึงแก่กรรม ทำให้ตำแหน่งงำนนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนว่ำงลง เพื่อควำมต่อเนื่อง
ของกำรดำเนินงำนที่มีควำมจำเป็นต่อกำรทำงำนที่ต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญชำนำญงำนเฉพำะทำง กองนโยบำย
และแผน จึงขอสงวนอัตรำว่ำง ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณ
แผ่นดิน และเพื่อให้กำรดำเนินงำนแผนงำนและงบประมำณเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย กองนโยบำยและแผน
จึงขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกร ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน พนักงำนมหำวิทยำลัย งบประมำณ
แผ่นดิน อย่ำงเร่งด่วนเพื่อทดแทนอัตรำว่ำง
นางสาววรรณดี อิศวศิลปกุล สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ เนื่องจำกมีบำงหน่วยงำนหำรือมำยัง
กองบริหำรงำนบุคคล เพื่อขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกรเพื่อทดแทนอัตรำว่ำงของหน่วยงำน (งบประมำณ
แผ่นดิน) และกรณีที่ เ ปิดสอบบุคลำกร งบประมำณบำรุง กำรศึกษำ ในรอบที่ ผ่ำนมำ และไม่ มี บุคคลผ่ำน
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คุณสมบัติ จ ำนวน 2 อั ตรำ จึง ขอหำรือ มหำวิท ยำลัยว่ำสำมำรถดำเนินกำรเปิดสอบในรอบเดียวกั นกั บ
กองนโยบำยและแผนได้หรือไม่
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่ม เติม ว่ำ ขอให้ห น่วยงำนรำยงำนผล
กำรเปิดสอบบุคลำกรกรณีที่ไม่มีบุคคลผ่ำนคุณสมบัติ เพื่อโยกตำแหน่งดังกล่ำวให้หน่วยงำนที่รออัตรำว่ำงอยู่
หำกเปิดรับสมัครในตำแหน่งเดิมคำดว่ำจะไม่มีบุคคลมำสมัครหรือผ่ำนคุณสมบัติเช่น เดิม จึงเห็นสมควรให้เว้น
ระยะกำรเปิดสอบไประยะหนึ่ง ก่ อ น แล้วค่อยเปิดสอบในรอบถัดไป หรือกรณีห น่วยงำนมี ควำมจ ำเป็ น
ขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกรเป็นกรณีพิเศษให้รำยงำนมำเพื่อทรำบ และจะพิจำรณำถึงควำมจำเป็นเป็นกรณีไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรขออนุญำตเปิดสอบบุคลำกรของกองนโยบำยและแผนเพื่อทดแทนอัตรำว่ำง
จำนวน 2 อัตรำ เป็นกรณีพิเศษ และมอบหมำยให้หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์จะขอเปิดสอบบุคลำกรเป็นกรณี
พิเศษ รำยงำนผลกำรเปิดสอบบุคลำกร และกรณีที่บุคลำกรสอบโอนย้ำยตำแหน่งในรอบที่ผ่ำนมำ เพื่อนำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ และเห็นชอบให้เปิดรับสอบในลำดับต่อไป
4.2 (ร่าง) กาหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
สำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ได้จัดทำ (ร่ำง) กำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบั ตร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกัน
พิจำรณำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่ำง) กำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

4.3 รายงานผลการดาเนินการบริหารเงินลงทุน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน 3 แห่ง
บริห ำรเงินลงทุนของมหำวิท ยำลัย จ ำนวน 3 กองทุ น และส่ง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกำรบริหำร
เงินลงทุนทุกสิ้นเดือนให้มหำวิทยำลัยทรำบ กองคลังขอหำรือในประเด็นกำรขอถอนกำไรส่วนเกินทุน ระหว่ำง
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวำคม พ.ศ.2560 มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำม
ประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนบริหำรเพียงเงินต้นต่อไป ผลกำรดำเนินงำนสรุปได้
ดังนี้
ผู้บริหารกองทุน

เงินลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม
90 ล้ำนบำท
วรรณ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
100 ล้ำนบำท
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
150 ล้ำนบำท
กองทุนไทยพำณิชย์ จำกัด
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มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรขอถอนกำไรส่วนเกินทุน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2560 ถึง 31 ธันวำคม
พ.ศ.2560 มำจัดเก็บในบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยตำมประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนบริหำรเพียงเงินต้นต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 12/๒๕60
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวำคม พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อำคำร
100 ปี ศรี สุ ริ ย วงศ์ จึ ง น ำมติ ย่ อ กำรประชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย ครั้ ง ที่ 12/ ๒๕60 น ำเสนอที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.2 ขอนาคณะครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เข้าพบคณะผู้บริหาร
โครงกำรครูอำสำสมัครสอนภำษำและวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ ได้นำคณะครูอำสำสมัคร
สอนภำษำและวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ รุ่นที่ 23 จำนวน 13 คน เข้ำพบคณะผู้บริหำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ เพื่ อ กรำบลำไปปฏิบัติห น้ำที่ ครูอำสำสมั ครสอนภำษำและวัฒ นธรรมไทย
ในต่ำงประเทศ โดยมีกำหนดเดินทำงในช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.3 การพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม เสด็จ
พระรำชดำเนินไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ม.ป.ช., ม.ว.ม. ในวันอำทิตย์ที่ 4
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.4 ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เบื้องต้น (Per-Ceiling) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ กำรเกษตร ได้ ส รุ ป ข้ อ เสนองบประมำณในลั ก ษณะบู ร ณำกำร
เชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (Per-Ceiling) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต
ภำคเกษตร เพื่อนำเรียนให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.5 ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ ได้ ส่ ง หนั ง สือกำรก ำหนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ
กำรดำเนินกำรเสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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และอธิกำรบดีของสถำบันอุ ดมศึกษำ รวมถึงหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบ ำล
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เห็นควรกำหนดข้อพึงระวังในกำรดำเนินกำรเสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยก
สภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิกำรบดีของสถำบันอุดมศึกษำ รำยละเอียด
ดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.6 รายงานการรักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รัก ษำรำชกำรแทนอธิก ำรบดี ระหว่ำงวันที่
11 – 13 ธันวำคม พ.ศ.2560 จึงได้รำยงำนกำรรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.7 รายงานผลการด าเนิ นโครงการสั ม มนาความรู้ สู่ วิ ช าชี พ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ห ลั ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์
สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรสัมมนำควำมรู้สู่วิชำชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพออกแบบนิเทศศิลป์ให้กับ
นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 ในวั น พุ ธ ที่ 1 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งประชุ ม มิ นิ เ ธี ย เตอร์ อำคำร 11 ชั้ น 3
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.8 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ส ำนัก วิเ ทศสัม พั นธ์และเครื อข่ ำยอำเซีย น ได้ร ำยงำนผลกำรดำเนิน โครงกำรกำรสร้ ำ ง
ประโยชน์จำกควำมร่วมมือของกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 25 พฤศจิก ำยน และ วันที่ 9, 16, 23 ธันวำคม พ.ศ.2560
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดสมุทรสำครและเขตปริมณฑล รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถำบันวิจัยและพั ฒ นำ โดยศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จ โพลล์ ได้จัดกิ จ กรรม /
โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) กำรเสนอแผนกำรส ำรวจควำมคิ ด เห็น ของประชำชนของศู น ย์ส ำรวจควำมคิดเห็น
บ้ำนสมเด็จโพลล์ ในปีงบประมำณ 2561 จะมีกำรสำรวจจำนวน 11 โครงกำร ประเด็นที่ จะทำกำรสำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนของศูนย์สำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์จะดำเนินกำรครอบคลุม ด้ำนสังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว กำรเมือง และสภำพปัญหำของคนกรุงเทพมหำนคร
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2) โครงกำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของคน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรสำรวจ ได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สำนักข่ำวไทย
สำนักข่ำว INN สำนักข่ำว SPRINGNEWS และเว็บไซต์ประชำไท รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
3) โครงกำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรซื้ อ ของฝำกจำกกำรท่ อ งเที่ ย วขอ งคน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผลกำรสำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์
มติ ช น สถำนี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกช่ อ ง 7 สถำนี โ ทรทั ศ น์ SPRINGNEWS สถำนี โ ทรทั ศ น์ NewsTV
สถำนีโทรทัศน์ PPTV สำนักข่ำวไทย และสำนักข่ำวอิศรำ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.10 ก าหนดการจั ด งานวั น คล้ า ยถึ ง แก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์
(ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2561 รายละเอียดกิจกรรม และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำร่วมกั บ สมำคมศิษย์เ ก่ ำฯ ก ำหนดจัดงำนพิธี
รับ เสด็จ พระเจ้ำเจ้ำวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทิ นัดดำมำตุ และกำรจัดงำนสัป ดำห์
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน ” ประจำปี 2561 และได้จัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมหำวิทยำลัย จึงได้จัดทำกำหนดกำรงำนพิธีรับเสด็จพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
โสมสวลี พระวรรำชำ ทินัดดำมำตุ และกำรจัดงำนสัปดำห์แห่งกำรเชิดชูเกียรติ “150 ปี มหำบุรุษรัตโนดม
ผู้ ส ำเร็ จ รำชกำรแผ่น ดิน ” ประจ ำปี 2561 รำยละเอี ยดกิ จ กรรม และพิ ธี บ วงสรวงถวำยเครื่องสัง เวย
เพื่อนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.11 รายงานผลโครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
งำนพัสดุ ได้รำยงำนผลโครงกำรอบรม ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซือ้
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2560 ณ ชั้น 15 อำคำร 6 จึง นำแจ้ง ให้ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิท ยำลัย (กบมส.) ทรำบ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.12 ผลการประกวดแข่งขัน Safety Smart & Smile ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
สำขำอำชี ว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ จ้ ง ผล
กำรประกวดแข่งขันควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยระดับภำคกลำง โดยนิสิตที่ได้รับรำงวัล ได้แก่ นำยสรวิชญ์
ศรีรัตนะ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทชำย และนำงสำวชนำกำนต์ กล้ำกสิกำร ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอั นดับ สอง ประเภทหญิง จึ ง นำเรียนให้ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิท ยำลัยทรำบ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.13 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย คณะวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ร ำยงำนผลโครงกำร
ศึกษำดูงำนเวชปฏิบัติกำรแพทย์แผนไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 ณ โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ผสมผสำนด้ำนมะเร็ง สกลนคร (อโรคยศำล วัดคำประมง) วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.14 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2561
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้รำยงำนผลโครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat)
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 ธันวำคม พ.ศ.
2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.15 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเรีย นรู้การบริ หารงานภาครัฐและเอกชน : ระยะที่ 1
ตอบปัญหาวิชาการ และสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร “โครงกำรเรียนรู้ก ำรบริห ำรงำนภำครัฐและเอกชน : ระยะที่ 1 งำนตอบปัญ หำวิชำกำรทำง
รัฐประศำสนศำสตร์ และงำนสัม มนำวิชำกำรทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ” ในหัวข้อ พัฒ นำคน พัฒ นำชำติ
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในวันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.16 รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะปลูกหญ้าแฝก
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี
สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสำขำวิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ฯ
ได้ ร ำยงำนผลกำรด ำเนิ น โครงกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำคุ ณ ลั ก ษณะด้ ำ นจิ ต สำธำรณะปลู ก หญ้ ำ แฝก
ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 23
ธันวำคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.17 ส่งตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนฯ
ส ำนัก ประชำสัม พั นธ์และสำรสนเทศ ได้ส่ง ตำรำงสรุป กำรนำเสนอข่ ำ วประชำสั ม พั น ธ์
แก่สื่อมวลชน ประจำเดือนธันวำคม จึงนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๑๓

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8
กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕61 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.2 การขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ประสำนกับสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
กระทรวงกำรคลัง ในกำรยื่น คำขอขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ จึงมีควำมจำเป็นต้องกำรข้อมูลจำก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำน เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรขึ้นทะเบียน โดยแนบแบบสำรวจกำรขอขึ้นทะเบียน
รำยชื่อ ที่ ป รึก ษำกับ ศูนย์ข้อ มูลที่ป รึกษำ ส ำนัก งำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง และขอควำม
อนุเ ครำะห์ ให้ทุ ก หน่วยงำนที่ เ กี่ ยวข้อ งส่ง แบบส ำรวจมำที่ งำนเลขำนุก ำร อำคำร 6 ชั้น 5 ภำยในวันที่
18 มกรำคม พ.ศ.2561 เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้รวบรวมและดำเนินกำรในลำดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.3 โครงการคูปองพัฒนาครูของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ดำเนินโครงกำรคูปองพัฒนำครูของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยให้คณะทั้ง 5 คณะ 1 วิทยำลัย นำเสนอหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรอง
เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว เพื่ อ เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรครูได้พัฒนำทัก ษะและศัก ยภำพของข้ำรำชกำรครู
ตำมนโยบำยของรัฐบำล
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.4 ขอเชิญร่วมงานทาบุญและเปิดป้ายโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเรี ย นเชิ ญ คณะผู้ บ ริ ห ำรมหำวิ ท ยำลัย ทุ ก ท่ ำ นร่ ว มงำนท ำบุ ญ และเปิ ด ป้ำ ยโรงพิม พ์
มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
ณ อำคำร ๑ ชั้น ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๕ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัดโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษสำหรับผูบ้ ริหำร
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหำรเข้ำร่วมกิจกรรมในวันดังกล่ำว
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๖.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คณะครุศำสตร์ มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ โดยฝ่ำยวิชำกำรและบริกำร
วิชำกำร ร่วมกับฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจำก อำจำรย์ทวีชัย เชสูงเนิน มำบรรยำยให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิชำชีพครู ทักษะกำรวิเครำะห์โจทย์ประเด็นคำถำม แนวทำงกำรเขียนคำตอบ เป็นต้น
ให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ - ๕ ทุกสำขำวิชำที่สมัครสอบครูเพื่อพัฒ นำท้องถิ่น ระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๔ และ
๒๒ - ๒๓ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำคำร ๑ ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๗ กิจกรรมวันครู ประจาปี ๒๕๖๑
คณะครุศำสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ครูปั้นดิน พิมพ์ของชำติ ” เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษำคณะครุศำสตร์ ในวันอังคำรที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลำนกิจกรรม
อำคำร ๓๐ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๘ ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถ
มหำวิท ยำลัยรำชภั ฏบ้ ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ ขอควำมร่วมมื อ คณำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำ กรุณำนำรถ เข้ำ - ออก ก่อนเวลำ 08.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2561 เนื่องจำกจะมี
กำรปิดถนนปำกซอย อิสรภำพ 15 เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับเสด็จ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เสด็จเป็นองค์ประธำนในพิธีเปิดป้ำยอำคำร ๑๕๐ ปี มหำบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนำค)
โดยสำมำรถจอดรถได้ที่ห้ำง Big C ชั้น 3 (สำขำอิสรภำพ) ตั้งแต่เวลำ 05.00 น. เป็นต้นไป สำมำรถติดต่อ
ขอรับบัตรจอดรถได้ที่ กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๙ กิจกรรมทาบุญวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จังหวัดสุพรรณบุรี
จั ด กิ จ กรรมท ำบุ ญ วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ คณะผู้ บ ริห ำร
มหำวิท ยำลัยเข้ำร่วมกิจกรรมดัง กล่ำว โดยรถตู้จ ะออกเดินทำงเวลำ ๐๗.๓๐ น. ณ ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๑๐ โครงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
วิ ท ยำลั ย กำรดนตรี มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ำ นสมเด็จ เจ้ำ พระยำ จั ด โครงกำรประกวด
วงโยธวำทิตชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในกิจกรรมสัปดำห์
แห่งกำรเชิดชูเกียรติ และวันคล้ำยวันพิรำลัย สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรี สุรียวงศ์ ( ช่วง บุนนำค) ประจำปี
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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2561 ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 มกรำคม พ.ศ.2561 ณ สนำมกีฬำจังหวัดนนทบุรี เพื่อรำลึกถึงคุณูปกำรของ
สมเด็จ เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) และเพื่อเปิดโอกำสให้ส ถำนศึก ษำต่ำงๆ ได้แสดง
ควำมสำมำรถและศักยภำพด้ำนวงโยธวำทิตและได้รับควำมรู้จำกวิทยำกรทำงด้ำนวงโยธวำทิต สำมำรถนำไป
พัฒนำให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำได้
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๑๑ โครงการประชุ ม เรื่ อ ง “แนวทางการสร้ า งมาตรฐานความโปร่ ง ใส เพื่ อ ป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย”
มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้จัด อบรมโครงกำรประชุม เรื่อง “แนวทำง
กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่ง ใส เพื่ อ ป้อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริต และกำรสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม
คุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริตของมหำวิทยำลัย ” เพื่อก้ำวเข้ำสู่มหำวิทยำลัยแห่ง ควำมโปร่ง ใส และร่วมกัน
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมองค์กร “MORALITY BSRU” ให้ยั่งยืน ในวันพุธที่ ๒๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๖.๑๒ กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ “150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน”
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภำพ “150 ปี มหำบุรุษ
รัตโนดม ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน” ในวันอำทิตย์ที่ ๑๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลำ ๐๖.๓๐ น.
มติที่ประชุม

รับทรำบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.
นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ
นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว
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