๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.30น.
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๖. นางสาวอรุณี
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ
2๑. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๓. นายสุชาครีย์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๖. อาจารย์รวยทรัพย์
2๗. อาจารย์พรรษา
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
๒๙. อาจารย์ถาวร
3๐. อาจารย์วรัญญา
3๑. อาจารย์สมบัติ
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

จูฑา
เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
เดชชัยศรี
ตระกูลบางคล้า
รัตนพลแสนย์
วัฒนบุญญา
กิติวงศ์วัฒนชัย
สมศรีพลอย
อภิรัตน์วรเดช

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
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.

อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์พรรณา
อาจารย์สิทธิศักดิ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วิชุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์ดุษฎี
อาจารย์จักรกฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์กิตติ
อาจารย์พรธิภา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
พูนพิน
จรรยาวุฒิ
ใจเย็น
สารสุวรรณ
เรืองไชยศรี
ฐานสุวรรณศรี
ศรีหามี
คงอินทร์
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
ปฏิเวธวิทูร
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
เทิดบารมี
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
ดุลยทวีสิทธิ์
เชี่ยวชาญ
ไกรเทพ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการวิทยาเขต สระยายโสม

๓

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

วงษ์พันทา
อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
หงส์ทอง

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
5. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
6. อาจารย์ขวัญนภา
7. อาจารย์เกียรติขร
8. อาจารย์จักรพงษ์
9. อาจารย์สายฝน
10. อาจารย์ธีรถวัลย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
12. อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์
13. นางจันทร์จิรา
14. นางสาวกัลย์ธมน

กิจรุ่งโรจน์เจริญ
อินทรสมพันธ์
สุทัศน์ ณ อยุธยา
ปั่นหุ่น
วรรณบวรเดช
วัจนรัตน์
โสภณาภรณ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
ปานกลาง
บัวทอง
โพธิวัฒน์
ภระกูลสุขสถิต
ภัคเวทพิสิษฐ์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าพัสดุ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พยงค์ จูฑา ประธานที่ประชุ ม ได้ ก ล่ าวเปิด ประชุม และมอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประเด็นสาคัญการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลินดา เกณฑ์มา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งมีประเด็นสาคัญจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๔

1) การพิ จ ารณาเจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วิ จั ย ครั้ ง ถั ด ไป
ประจาปี พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ
2) การพิจ ารณาการทูล เกล้ า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประชุมมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกันทั้ง 40 แห่ง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย
จะต้องทาเรื่องเพื่อขออนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัยก่อน จึงขอมอบหมายฝุายวิชาการดาเนินการจัดทาเรื่องนี้
และข้อมูล ที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ขอมอบหมายสภาวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
ดาเนินการต่อไป
3) ทบทวนบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาการวิ จั ย สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4) การสารวจและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-net และ A-net ของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) การลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ส านั ก งานคณะกรรมการปู อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมได้แสดงโครงการต่างๆ ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก ป.ป.ช. จากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนั้น ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับหนังสือเข้าร่วมโครงการ
และได้มอบหมายให้ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ดาเนินการเสนอโครงการ เนื่องจากโครงการที่
นาเสนอไม่ได้ถูกคัดเลือกจึงไม่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะฉะนั้น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ส านั ก งานคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) ขอมอบหมายให้ ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนในปีถัดไป และควรศึกษาสถาบัน
อื่นๆ ว่าการเขียนโครงการเป็นอย่างไรจึงได้รับการคัดเลือก และโครงการเชิงบูรณาการ ขอมอบหมายทุกคณะ
ดาเนินการจัดทาโครงการ ซึ่งโครงการนี้ คือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ต่อไปนี้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องต่างๆ ควรเขียนรายงานแจ้งให้ทราบด้วยว่า ได้รับประเด็นสาคัญ
อะไรบ้าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยควรมีปูาย
พระบรมฉายาลักษณ์ให้โดดเด่น และได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ขณะนี้ได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ หลังจากเลิกประชุมสามารถรับเหรียญได้ที่ฝุายเลขานุการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.4 การ์ดเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เจ้าภาพได้แจกการ์ด
เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2558 เวลา 17.30 น. ขอให้คณะกรรมการอานวยการฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ
ได้ รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น และผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งที่ไ ด้ รั บมอบหมายในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เตรี ย มการสถานที่ ใ นการ
พระราชทานเพลิงศพ ขอให้เตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
เพิ่มเติมมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีการมอบหมาย หรือควรบันทึกประเด็นที่สาคัญเพิ่มเติม เพื่อที่จะสืบเนื่องหรือ
ติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข

รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 1/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่า งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้น ต่าขั้น สูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยค้นหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่าไม่มีการกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง
ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากในเรื่องของตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงได้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า มีการขึ้นเงินเดือน
เป็นไปตามลาดับขั้น จนกระทั่งเมื่อบุคคลผู้นั้นทาผลงานทางวิชาการได้ จึ งได้รับเงินประจาตาแหน่งเพิ่มขึ้น
จะดาเนินการศึกษาข้อมูลและดาเนินการพิจารณาต่อไป
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่ได้รับมอบหมายได้ประชุมหารือ
ผู้ที่เกี่ย วข้องทุกฝุ าย ได้มีการจัดทาตารางเปรียบเทียบ โดยนาบั ญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลั ยแต่ล ะแห่ ง
มาเปรียบเทียบ ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 8 แห่ง จัดทาเป็นตารางเปรียบเทียบแล้วเสร็จ
จะนามาประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อหาข้อยุติว่าจะใช้แบบใด แล้วนาเสนออธิการบดีเพื่อนาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมในคราวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การชาระหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชาระ
กองคลัง สานักงานอธิ การบดี ได้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มียอดคงเหลือจานวน 3,205,293.70 บาท ต่ากว่า
ยอดรายจ่ายที่ต้องนามาจ่ายค่าไฟฟูาของมหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตใช้เงินรับฝาก-ค่าบริการห้องเรียนปรับ
อากาศและสาธารณูปโภค ซึ่งเก็บจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนาจ่ายให้กับการไฟฟูานครหลวงเพื่อลด
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หนี้ที่ค้างชาระ จานวน 8,649,186.54 บาท (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสี่
สตางค์) โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อชาระหนี้ไฟฟูาตามคาขอ
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการหามาตรการ
เพื่อลดการใช้พลังงาน ทางกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุมและนาเสนอโครงการเพื่อลด
การใช้ พลั งงาน โดยมี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ 1) การปรับปรุง แสงสว่างภายในมหาวิ ทยาลั ย 2) การปรับ ปรุ ง
เครื่องปรับอากาศที่มีอายุงานเกิน 10 ปี 3) ควบคุมการใช้พลังงานในห้องเรียนโดยใช้ระบบคีย์การ์ด 4) การ
จัดการระบบน้าภายในอาคาร 5) การลดพลังงานความร้อนภายในอาคาร และได้ประชุมหารือในส่วนกอง
อาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องนาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ไฟฟูาของมหาวิทยาลัย
มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีอาคารเพิ่มมากขึ้น และมีการจัดการเรียนการสอนทุกวัน ขอให้ อาจารย์
ดร.สวั ส ดิ์ ทองสิ น น าเสนอเข้ าที่ป ระชุมในครั้งต่ อไปว่ าแผนการด าเนินงานเป็ นอย่ างไร และมอบหมาย
ทุกหน่วยงานเสนอโครงการการเพื่อสนับสนุนในเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยให้หน่วยงานเสนอโครงการ
หน่วยงานละ 1 โครงการ
มติที่ประชุม

1. รับทราบ การอนุมัติงบประมาณเพื่อชาระหนี้ค่าไฟฟูา
2. เห็นชอบ และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน และทุกหน่วยงานนาเสนอการ
วางแผนโครงการและหามาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานร่วมกัน
4.2 (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ปรึกษาหารือกับ
งานวินัยและนิติกรแล้วว่า (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ...
จะรองรับเงินบริจาคเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการบริจาคมาโดยไม่ระบุจุดประสงค์ที่กองคลังได้รับไว้ เพื่อที่จะ
ได้นาไปใช้จ่ายได้จึงจัดทาร่างระเบียบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการ
พิจ ารณาการใช้จ่ ายเงินบริ จ าค พ.ศ. ... และความคืบหน้าโครงการกองทุน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ นั้ น ได้ ป รึ กษาที่ป รึ ก ษานั ก กฎหมาย ให้ คาแนะนาว่า ควรร่า งระเบีย บอี กฉบั บเพื่อ รองรั บ
เพราะว่ า เป็ น กรณี พิ เ ศษ ฉะนั้ น (ร่ า ง) ระเบี ย บ กองทุ น 60 พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
จะดาเนินการจัดทาร่างในคราวการประชุมครั้งถัดไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบริจาค พ.ศ. ...

4.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2558 ให้ทุกหน่วยงาน
พิจารณาทบทวนและส่งรายชื่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
คณะ สานัก และสถาบัน นั้น ฝุายเลขานุการ ได้จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) ได้ปรับเปลี่ยนตาแหน่ง “กรรมการและเลขานุการ” เป็น “เลขานุการ”
2) เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย 2 คน รองศาสตราจารย์ ดร.
วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
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3) ให้ทุกหน่วยงานทบทวนรายชื่อ หรือเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการฯ และแจ้งไปยัง
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขีย ว เพื่อดาเนิ นการจัด พิมพ์และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลั ย ลงนาม
ในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก สถาบัน และมอบหมายให้หน่วยงาน
ทบทวนรายชื่อหรือเพิ่มเติมรายชื่อเพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
4.4 การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ด าเนิน การให้ ไ ด้ ม าซึ่ งองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2558 วัน พฤหั ส บดีที่ 26 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 โดยให้ มี การเลื อกตัว แทนคณะกรรมการฯ ดัง นี้
1) ผู้ แทนข้าราชการประเภทวิชาการ จ านวน 1 คน 2) ผู้แทนข้าราชการประเภททั่วไปฯ จานวน 1 คน
3) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จานวน 1 คน 4) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไปฯ
จานวน 1 คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ การเลื อ กตั ว แทน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะคัดเลือกในคราวประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. และได้มอบหมายให้ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ทุกหน่ ว ยงานเพื่อรั บทราบร่ วมกัน โดยมีคณะกรรมการ ที่ทาหน้าที่คัดเลือกดังคาสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ที่ 858/2558 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลั ย และประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลื อกตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และ
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา เรื่อง การเลื อกตั้งคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล
มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเรื่อง “ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้ ส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร” เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้บริหารมี
กรอบแนวคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมจะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ ดร.ปั ทมา วั ฒนพานิ ช กล่ า วเพิ่ มเติมว่ า วัตถุ ประสงค์ห ลั กที่ ส านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้บริหารมีความเข้าใจหลักแห่ง
ธรรมาภิบาล สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อน
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ร่วมงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และมีความสาคัญต่อผู้บริหาร
อย่างยิ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทา“โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้บริหาร” ประจาปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพั ฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ
การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษที่ ดี โดยจะทดสอบทั ก ษะภาษาอั งกฤษด้ว ยโปรแกรม English Discoveries
เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป โดยจะเริ่มตั้งแต่การทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ (Pretest) ในวันที่ 22 – 24 เมษายน พ.ศ.2558 และจะอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 และวันที่ 11 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 16.30 – 19.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัด
ประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศ
สานั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558
เกี่ ย วกั บ มาตรการลดค่ า ใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ในการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน การจั ด ประชุ ม อบรม สั ม มนา ใน
ต่างประเทศ เพื่อนาเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐต่างๆ งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศทุกกรณีในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เว้นแต่มีความจาเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นกรณีๆ ไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา กล่ าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.
สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ทาหนังสือแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีโครงการที่มีความจาเป็น
และโครงการที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ เฉพาะโครงการทา MOU เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่มีความจาเป็นมีการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และโครงการที่มหาวิทยาลัย
อื่นๆ เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สามารถทาหนังสือแจ้งความประสงค์ ไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ทาหนังสือแจ้งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีโครงการที่มีความจาเป็น และโครงการที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ เฉพาะ
โครงการทา MOU เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
5.4 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
3/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม อาเภออู่ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสนอชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจา
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวั ฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ และอาจารย์ ดร.สุภาพร
ศรีหามี และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
สังข์ศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ นายประวิน พัฒนพงษ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิช าคณิต ศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ภณวิสิฏ ฐ์ นาถรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สานั กงบประมาณได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริห ารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ รายการก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า มปี ง บประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นเพื่อลดระยะเวลาการบริหารงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบของสานักงบประมาณ ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ ดังนั้น เพื่อให้ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่ น เป็น ไปอย่า งคุ้ ม ค่ าและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเร่ง รั ด การ
ดาเนิ น การหรื อ สามารถก่ อ หนี้ ผู ก พัน ได้ ทั น ภายในวั นที่ 31 มี น าคม พ.ศ.2558 และสามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 โดยสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการของบประมาณ
ในปีพ.ศ.2559 - 2560 นั้น ให้แต่ละคณะ/สานัก/สถาบัน สามารถดาเนินการทาเรื่องของบประมาณได้
เพื่อให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ช่วยตรวจสอบรายละเอียดในการของบประมาณอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองคลัง กองนโยบายและแผน งานพัสดุ และหน่วยงานอื่นๆ
ถือปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์เกี่ย วกับ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
แนวทางปฏิบัติสาหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
5.6 การปรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้องทุกภาคส่วน
อีกทั้งดาเนินการบนฐานข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มี
กระบวนการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารกากับติดตามผลการทางานของหน่วยงาน
ต่างๆ และกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การรายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กิจกรรม
และแนวทางการทางานให้เหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 โครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรวาสพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา
สานักกิจการนิสิตนักศึก ษาได้จัดทาโครงการจัดตั้งกองทุนการศึก ษาเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นดี มี ค วามประพฤติ ดี แต่ ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ โดยชื่ อ ชื่ อ ว่ า
“กองทุนการศึกษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีผู้ร่วมสนับสนุน
กองทุนเพื่อการศึกษาแล้ว จานวน 3 ท่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ร่วมสนับสนุนกองทุน
เพื่อการศึกษา จานวน 20,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ร่วมสนับสนุนกองทุน
เพื่อการศึกษา จานวน 10,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ วิภา ดิลกสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกองทุน
เพื่อการศึกษา จ านวน 10,000 บาท ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่ว มสนับสนุนกองทุนดังกล่ าว
ซึ่งสามารถขอใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของจานวนเงินที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายราชสั ก การะและถวายพระพรชั ย มงคล สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.45 น. ณ ลานอนุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์
(ช่วง บุนนาค) และขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านร่วมใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 ให้ข้า ราชการลาเข้า ร่ วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้า ร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือ
เป็นวันลา เพื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา/สถานศึกษาทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.9 โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ค่างาน ในการกาหนดระดับตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น”
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก าหนดจั ด โครงการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร
“การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกาหนดระดับตาแหน่งบุคลากร
สายสนับสนุนให้สูงขึ้น ” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรม ibis Bangkok Riverside
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 กาหนดการจัดเวทีเสวนาผู้นาความคิด (Opinion Leader Dialouge) “ร่วมกันหาทาง
ออกอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า”
มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรั บฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โดยคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารรณรงค์ ท างสั ง คม และ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ จะดาเนิ นการจัดเวทีเสวนาผู้นาความคิด (Opinion Leader Dialouge) “ร่วมกันหา
ทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ” ซึ่งกาหนดแผนงานในการจัดเวทีเสวนา จานวน 13 เวที
และใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง เป็นเวทีจัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นาในแต่ละภาค
ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ ผู้นาท้องถิ่นภาคราชการ ในพื้นที่
กลุ่มเปูาหมาย และนาไปสู่การร่วมกันสร้างภาพฝันอนาคต การปฏิรูปประเทศไทย ในปี 2575 แล้วนาข้อมูล
ที่ได้รับจากกระบวนการเสวนามาทาการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติและ
สาธารณะ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประสานงานและเข้าร่วมการเสวนา
5.11 มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าวส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ อาจารย์ ผู้ ส อนจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปร่วมสอน
มหาวิทยาลัยได้จัด “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่นักศึ กษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการสู่สังคม โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้ส่งหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปร่วมสอนตามโครงการดังกล่าว ตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลโครงการที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 – 2562
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้จัดการประชุมหารือรายละเอียดในการ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ.2558
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ป ระชุมขอความร่ว มมือให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสา น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการที่สามารถให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ เอกชนร่ ว มลงทุ น ในกิจ การของรั ฐ พ.ศ.2558 – 2562 จึ งขอให้ ส ถาบั นอุ ดมศึก ษา

๑๒

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หากมีโครงการและประสงค์จะเสนอ
โครงการในลักษณะดังกล่ าวขอให้ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลโครงการที่สามารถให้เอกชนร่ว มลงทุน
ในกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 – 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 ผลการเลือกประธาน กรรมการ คณาจารย์ประจา และกรรมการประเภทข้าราชการเป็น
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าประกาศเรื่ อ ง การเลื อ กประธาน
กรรมการ ประเภทคณาจารย์ประจา และกรรมการประเภทข้าราชการเป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ซึ่ ง ผลการเลื อ กผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นุ กู ล
แก้วเนียม และจะมีการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2558 เวลา 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 การแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้แต่งตั้งให้อาจารย์กิตติ เชี่ยวชาญ เป็นรองผู้อานวยการสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม แทนอาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์ ซึ่งขอลาออกจากตาแหน่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการจัดประชุมและระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ไทยในรูปแบบ Public Hearing และขอส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารในองค์การ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ในรูปแบบ Public Hearing ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการกองประจาการ
สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบั นอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการสอบ การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้า
รับราชการกองประจาการ และอนุญาตให้นักศึกษาไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ
ตามกาหนดในหมายเรียกฯ โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนหรือขาดการร่วมกิจกรรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาไม่เสีย
สิทธิ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ ฏหมายกาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.17 การส่งเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกกาลังกาย)
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกกาลังกาย) โดยวิธี
บริหารรายได้ ในลักษณะเงินฝากถอนคืน 80 : 20 โดยได้รับอัตราค่าบริการของผู้เป็นสมาชิก 20 บาท/ครั้ง/
วัน และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 30 บาท/ครั้ง/วัน และได้นาส่งเงินจากการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม –
13 มีนาคม พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 2,460 บาท
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์มา กล่ าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลั ยมีนโยบายสร้าง
ห้องออกกาลั งกายเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ นายสุ ชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล และกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมสารวจพื้นที่ของอาคาร 29 ให้ปรับเป็นห้องออกกาลังกาย ห้องนันทนาการ สาหรับคณาจารย์
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 การดาเนินการเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญในเรื่องการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ดาเนินการเพื่อให้มีผลต่อการจัดอันดับดังกล่าว โดยการนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e - Learning) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 10 รายวิชา และจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO ระหว่างวันที่
21 – 23 เมษายน พ.ศ.2558
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอันดับ ได้แก่ เกณฑ์ในการ
พิจารณาประกอบด้วย 2 เกณฑ์ คือ Visibility และ Activity ซึ่ง Activity จะเป็นการให้คะแนนจากปริมาณ
เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย วัดจากดัชนีตามเครื่องมือของ Google search engine และการ
ให้คะแนนจากคลังข้อมูลงานวิจัยที่เป็น pdf docs และppt โดยจะนับจากจานวนของ rich files ซึ่งวัดโดย
Google scholar ในส่ว นของส านักคอมพิวเตอร์ ที่จะสามารถขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ได้ดาเนินการ 2 โครงการ คือ 1) การจัดทาเว็บไซต์ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียน
การสอน (e-Learning) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 10 รายวิชา 2) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน
พ.ศ.2558 ซึ่งขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่า การจัด โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle และ SEO ให้แต่ละคณะ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ให้เข้าร่วมอบรม เพราะในภาคการเรียนที่ 1/2558 จะมีตัวชี้วัด 1 ตัว ที่เป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัยว่าทุกหลักสูตรจะต้องมีคณาจารย์ในหลักสูตรนั้น อย่างน้อย 1 คน นารายละเอียด
ข้อมูลรายวิชาต่างๆ เช่น คาอธิบายรายวิชา เอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น ลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นิสิต
นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.19 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ได้จั ด โครงการศึ กษาดู งานในหั ว ข้อเรื่อ ง “แนวทางการพัฒ นาผลงานวิจัย และนวัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล แนวทางการด าเนิ น งานที่ ดี และประสบการณ์ จ าก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติของประเทศไทย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า แนวทางการพั ฒ นา
ผลงานวิจัย (Research) และนวัตกรรม (Innovation) ของสถาบันอุดมศึกษา มีประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น คือ
1) กระบวนการเทคนิคและปัจจัยความสาเร็จในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมจธ. และ ๒) ปัจจัย
สาคัญสู่การจัดอันดับ (Ranking) ในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจัยหลักที่ทาให้มจธ. ประสบความสาเร็จ ได้แก่
ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ ทั้งจ านวนงานวิจัยต่อจานวนบุคลากรวิจัย และจานวนการอ้างอิงของผลงานวิจัย
(Citations) จะเห็นว่าตัว ชี้วัดที่สาคัญต่อการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลั ยในระดับนานาชาตินั้น ได้แก่
คุณภาพของงานวิจัย การอ้างอิงถึงผลงานวิจัย และความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สิ่งที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้าพระยาต้องเร่ งพั ฒ นา คือ คุณภาพของงานวิจัยของบุคลากร การพัฒนาฐานข้อมูล
ทั้งทางวิ ช าการและงานวิจั ย ระดับ สถาบั น รวมทั้งการตระหนัก ถึงความส าคัญของการประชาสั มพันธ์ ให้
บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงวิสัยทัศน์และเปูาหมายร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร สานักคอมพิวเตอร์
และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันดาเนินการเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
5.20 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “R 2 R ไม่ยากอย่างที่คิด”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “R 2 R ไม่ยากอย่างที่คิด”
ให้แก่บุคลากรฝุายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเรือโบราณ
จั ง หวั ดนครปฐม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบู ร ณ์ ศิ ริส รรหิ รั ญ วิ ทยากรจากคณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิทยากร บรรยายและอภิปราย เรื่อง”แนวทางการทาวิจัยเบื้องต้น
และการสร้างสรรค์หั วข้อการทาวิจัยเพื่อการพัฒนางาน” โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ พร้อม
หัวข้อการศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานละ 1 หัวข้อ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 สรุปผลสารวจความต้องการพัฒนาทักษะของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ ส ารวจความต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะของบุ ค ลากรในส านั ก งาน
อธิการบดีและจัดทาสรุปผลสารวจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบสารวจ จานวนทั้งสิ้น 132 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

5.22 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
นางสาวสรั ล รั ตน์ รุ่ งแสง นั กวิช าการศึ กษา สั งกัดบั ณฑิตวิ ทยาลั ย ได้ เข้าร่ ว มโครงการ
“การพัฒ นาผู้ป ฏิบั ติการสายสนั บ สนุ น ด้านการประกันคุณภาพเพื่อพัฒ นาระบบริห ารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูล เมื่อวันที่ 8 – 11 มีนาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการจัดทาโครงการฝึกอบรม
อย่างมืออาชีพ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการ
จัดทาโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางาน และเกิดการพัฒนา
งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และโรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 สรุปผลการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมและลงนามความ
ร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ Dong-ah Institute of Media and Arts (DIMA) ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558 โดย Dr.Joonwon Kim อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารของ DIMA
เข้าร่วมหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.25 สรุปผลการดาเนินงานจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส.
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เป็ น สนามสอบแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 15 มี น าคม พ.ศ.2558 ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จึ ง มอบหมายให้ ก องอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขัน โดยสรุปผลการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้ จัดสนาม
สอบโดยใช้อาคารจานวนทั้งสิ้น 9 อาคาร ใช้ห้องสอบทั้งหมด 110 ห้อง บรรจุผู้เข้าสอบได้ทั้งหมด 6,586
ที่นั่ง ได้รับค่าเช่าสถานที่จัดสนามสอบจาก ธ.ก.ส. โดยคานวณจากจานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 6,586 ที่นั่ง
เฉลี่ยค่าหัว หัวละ 44.30 บาท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,798 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบแปดบาทถ้วน) และได้ดาเนินการจัดส่งยอดเงินดังกล่าวให้กองคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมนา
รายได้เข้าโครงการเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

5.26 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
“ผู้นาเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชดาริ ” รุ่นที่ 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยผ่านกระบวนการการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกอบรมและ
การประกวดผลงาน 1 วัน 1 ภาพความทรงจา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.27 รายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปีการศึกษา 2557
สานักโรงเรียนสาธิตฯ มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุ ณภาพ
ส่งเสริมการจัดการเรี ย นรู้ ให้ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ส่ งเสริมการค้นคว้าและการวิจัย ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรีย นและส่ งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักทั้ง 5
ประการ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จึงได้ดาเนินโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 รายงานการดาเนินงานโครงการ
บั ณ ฑิต วิท ยาลั ย ได้ด าเนิ น การจั ดโครงการอบรมภาษาอัง กฤษส าหรับ การท างานระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 11 ระหว่างเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 จ านวน 60 ชั่วโมง ให้ แก่ผู้ บริห ารและบุคลากรของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.29 รายงานการเข้าร่วมแสดงดนตรี
สาขาวิ ช าดนตรี ต ะวั น ตก คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งวงดุริยางค์ เครื่องลม BSRU Wind Orchestra เข้าร่วมแสดงดนตรีในโครงการ
อบรมปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The ASEAN Wind Symphony Festival 2015” จัดโดยคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวัน ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.ถาวร
พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.30 รายงานผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ส่ ง นิ สิ ตเข้าร่ ว มงาน “ประกวดดนตรีไ ทยเฉลิ มพระเกียรติ ส มเด็จพระเทพรัต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ผลการตัดสิน ได้แก่ 1) การประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ (ระดับอุดมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และ2) การประกวดขับร้องและบรรเลงเครื่อง

๑๗

ดนตรี ไทยหรื อเครื่ องดนตรีพื้น เมืองเพลงส้ มตา (ระดับมัธ ยมศึกษาและอุดมศึกษา) ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ
ซึ่งจะได้เข้ าเฝู าเพื่อ รั บ ถ้ว ยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ในวัน ที่
2 เมษายน 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓๑ การรายงานผลการดาเนินโครงการคลินิกกฎหมายสัญจรปีที่ 5 และโครงการพัฒนานิสิต
และบุคลากรศึกษาเชิงบูรณาการ
สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิช าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดทาโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร ปีที่ 5 และโครงการพัฒนานิสิตและบุคลากรศึกษา
เชิงบูรณาการ ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ หมู่บ้าน
คลิตี้ล่าง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.32 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรี ย นประถมสาธิต ฯ ได้ ร ายงานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก เรีย นประถมศึ ก ษา
ที่ประสบความสาเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยในการสอบ O-NET ที่ผ่านมา
มีนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตฯ จานวน 3 คน ได้ผลคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.33 กาหนดการพิธี ร่ วมลงนามสัญ ญาแต่ งตั้งตัว แทนการรั บช าระเงิน ค่า สมัค รสอบและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถด าเนิ น การช าระเงิ น ค่ า สมั ค รสอบและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หลายช่องทาง จึงมีกาหนดการพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับชาระเงิน
ค่าสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด ในวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องพระยา
โอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร “ห้องเรียนอัจฉริยะ : iClassroom”
คณะวิทยาการจั ดการ ได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาบุคลากร “ห้ องเรียน
อัจฉริยะ : iClassroom” เพื่อต้องการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการและบุคลากรคณะอื่นๆ
ในมหาวิทยาลัย มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 8 อาคาร 7
ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะครุศาสตร์ควรเข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสอนเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อผลิตครูที่ทันสมัยได้ และคณะอื่นๆ เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบัน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

5.35 รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English
Camp) สาหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับ
นิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.36 รายงานผลการจัดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิ ช าการส าหรั บ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ประจาปี 2558
มหาวิทยาลั ยได้มีส่วนรั บผิดชอบการจัด โครงการการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื่อ สร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการสาหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจาปี 2558 เรื่อง “กลวิธีในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา” และ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”
ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้ องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.37 รายงานสรุ ปผลโครงการ “การพั ฒนาทัก ษะทางภาษาอัง กฤษและการทดสอบทัก ษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา
2557”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจาปีการศึกษา 2557” ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 5 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคาร 11 จากผลการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 9 วัน พบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่วางไว้ทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลังจากฝึก
การอบรมครั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้รับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษภายหลังการ
(Post – test) อีกครั้งในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

3.38 รายงานสรุปโครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of
Understanding”
โครงการ “Research Colloquium and Signing of Memorandum of
Understanding” Mahasaraswati Denpasar University (UNMAS) and Bansomdejchaopraya
Rajabhat University จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 เวลา
8.00 – 12.00 น. โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์ จากสาธารณรัฐอินโดนิเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เข้าร่วมสัมมนาและได้มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.39 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยหน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน และ
สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมการ/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว
ดังนี้
1) สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับหนังสือพิมพ์ The Vision จาก Lipa City
Clooeges สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2557
2) สานักโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้รายงานโครงการ
ทัศนศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม“โครงการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสาหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ.2558
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) ในรายวิชาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :
การใช้โปรแกรม Microsoft Outlook (Writing Email via Microsoft Outlook)
5) สาขาวิชาดนตรี ไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ รายงานการ
ไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ.2558 เพื่อร่วมการแสดงในงาน
ฉลองพระพรหมของมณฑลเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
6) สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการการอาชีพ สาขานาฏยศิลป์ และสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการนาวงดนตรีและชุดการแสดงเข้าร่วมในการประชุมผู้ นา
เมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ.
2558
7) บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานผลการเข้าร่วมศึก ษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการศึกษาระดั บอุดมศึกษาสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณ ภาพ เรื่อง”แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๒๐

8) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม
พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช และรายงานผลการเข้าประชุมระดมสมองโครงการ
ท้าทายไทย (Thailand Grand Challenges) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันศุกร์ที่
13 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแคนทารีอยุธยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
กาหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 3/2558 ในวั นพฤหั สบดี ที่
๒3 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ผลผลิ ต จากหน่ วยฝึก ปฎิ บัติ การวิ ชาชีพ สระยายโสมในโครงการพัฒ นาวิท ยาเขตอู่ ทอง
ทวารวดี
หน่ ว ยฝึ ก ปฎิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ สระยายโสมในโครงการพั ฒ นาวิ ท ยาเขตอู่ ท องทวารวดี
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษได้ ผลผลิตจานวนมาก และจะดาเนินการจัดตั้งร้าน
จาหน่ายผลผลิตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ที่บริเวณหน้าศูนย์รับนิสิตสายตรง และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้นาผลผลิตมามอบให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การสรรหาบุค ลากรเพื่อจ้ างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่น ดิน ) ครั้ งที่
3/2558
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้กาลังเข้าสู่แผนการสรรหา
บุคลากร เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558 อัตราที่เปิดรับทั้งหมด
ประกอบด้วย อัตราว่าง 11 อัตรา และอัตราใหม่ 19 อัตรา จึงฝากเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย
พิจารณา ซึ่งแผนการสรรหาดังกล่าวนี้จะเริ่มวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การลาของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
แก้ไขระเบียบว่าด้วยการลาของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ให้จัดทาระเบียบสาหรับบุคคลที่ต้องการลาเพื่อศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด ซึ่งการรับ
ความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อดาเนินการออกระเบียบฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการลา
ซึ่งจากเดิมข้าราชการจะลาในเวลาและนอกเวลา แต่ปัจจุบันนี้ มีการลาต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ลาบางเวลา ลาภาค
ฤดูร้อน รวมทั้งการลาไปทาวิจัยต่างๆ และมีข้าราชการขอไปศึกษาต่อในเวลาราชการ แต่ไม่ได้ลา สิ่งที่ เกิดขึ้น
คือ ไม่สามารถปรับวุฒิ หรือปรับเงินเดือนได้ และถูกสอบสวนทางวินัยเนื่องจากใช้เวลาราชการไปศึกษาต่อ

๒๑

ถือว่าละทิ้งหน้าที่ และกรณีการลาบางเวลา โดยผ่ านหัว หน้างานและผู้บังคับบัญชา จึงฝากให้คณะต่างๆ
สารวจบุคลากร ว่ามีไปศึกษาต่อในเวลาราชการหรือไม่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การประกันคุณภาพในปี พ.ศ. 2558
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับหลักเกณฑ์ในส่ว นระดับสานักและสถาบัน ทางงานประกัน
คุณภาพได้ดาเนิ นการจั ด ประชุม ในวัน ที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง “การจัดทาตัว บ่งชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพในระดับสานักและสถาบัน” และวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การประเมินในระดับ
หลักสูตร” จึงขอเรียนเชิญประธานสาขาและตัวแทนของหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 สถานที่จอดรถ อาคารคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ขอความร่วมมือ
ผู้ที่จะนารถไปจอดที่ ตึกคณะครุศาสตร์ สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ ชั้น 2, 3 ส่ว นชั้นลอยทางคณะขอกันไว้
สาหรับเจ้าหน้าที่ กรรมการบริหารคณะและวิทยากรรับเชิญเนื่องในโอกาสต่างๆ และขอความอนุเคราะห์
กองอาคารและสถานที่ช่วยดูแลเรื่องบุคคลภายนอกที่นารถมาจอดไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 การติดตั้งป้ายอัตลักษณ์นาทาง
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดทาและติดตั้งปูายอัตลักษณ์นาทางเสร็จสิ้นแล้ว
และมีการร้องเรียนว่า ปูายเกิดความผิดพลาดหลายประเด็น เช่น ภาษาอังกฤษที่อยู่ใต้ภาษาไทยไม่สอดคล้อง
กัน ขอให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนิน การหาแนวทางแก้ไข และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภ า
ดิลกสัมพัน ธ์ และสานักประชาสัมพันธ์ ฯ จัดตั้งคณะกรรมการผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ส ารวจและ
ตรวจสอบข้อความภาษาให้เป็นในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะปูายหลักที่มีภาษาไทยใต้ภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไข
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และแต่ละหน่วยงานสารวจปูายรอง
ที่เป็นชื่อภาษาไทย และแจ้งไปยังสานักประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

