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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. นางสาวอรุณี
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๒. นายสุชาครีย์
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๕. อาจารย์รวยทรัพย์
2๖. อาจารย์พรรษา
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
๒๙. อาจารย์วรัญญา
3๐. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
3๑. อาจารย์สมบัติ
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

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

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง สระยายโสม

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
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.
๖๙.

อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์พรรณา
อาจารย์สิทธิศักดิ์
อาจารย์วิชุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์สายฝน
อาจารย์กิตติ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์พรธิภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
พูนพิน
จรรยาวุฒิ
สารสุวรรณ
เรืองไชยศรี
ฐานสุวรรณศรี
ศรีหามี
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
โชติกิจนุสรณ์
ปฏิเวธวิทูร
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
ทรงเสี่ยงไชย
เชี่ยวชาญ
ปานกลาง
ไกรเทพ
บัวทอง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว

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

๓

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

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
2. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
4. อาจารย์ ดร.ปัทมา
5. อาจารย์ถาวร
6. อาจารย์สุเมธ
7. อาจารย์วาปี
8. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
9. อาจารย์ขวัญนภา
10. อาจารย์ดุษฎี
11. อาจารย์จักรพงษ์
12. นางจันทร์จิรา

ทองสิน
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
วัฒนพานิช
วัฒนบุญญา
ใจเย็น
คงอินทร์
อินจวงจิรกิตต์
วัจนรัตน์
เทิดบารมี
กังวานโสภณ
ภระกูลสุขสถิตย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

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

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเทียบเท่ากับบริษัท
มหาชน หน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือทาหน้าที่เหมือนบริษัท มีคณะกรรมการบริหาร คือ สภามหาวิทยาลัย และ
ฝ่ ายบริ ห ารทุกส่ ว นของมหาวิ ทยาลั ย สิ่ งที่จะต้องดาเนินการคือ ดาเนินการอย่างไรให้ เกิดกาไรต่อสั งคม
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัย ที่สาคัญ คือ สภามหาวิทยาลัยจะเข้ามามี

๔

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น สามารถพูดคุยให้คาแนะนา แต่สิ่งที่สภามหาวิทยาลัย
ควรระวังมากคือไม่ควรก้าวก่ายหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม “ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม
"ธรรมาภิ บ าลส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร" ระหว่ า งวั น ที่ ๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชศรีมา ขอชื่นชมคณะผู้ดาเนินงานครั้งนี้ นาโดย
สานักศิล ปะและวัฒ นธรรมที่ได้รับ มอบหมายให้ ดาเนินการตามโครงการนี้ ปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยม และ
ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ที่ให้ความดูแลเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทาให้โครงการสาเร็จไป
ด้วยดี นับเป็นโครงการที่ให้ความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผน
กลยุทธ์ห รือคู่มือปฏิบัติงาน และนาเสนอให้คณะผู้ บริหารเรียบร้อยแล้ ว หลั งจากนี้กองนโยบายและแผน
จะแจกแผนกลยุทธ์ให้ทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปคิดแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับนโยบายในแผน
กลยุทธ์ โดยมีโครงการบังคับที่มีความประสงค์ให้ดาเนินการแบบเดียวกันในทุกหน่วยงาน และโครงการอิสระ
คือ โครงการต่างๆ ที่ทุกหน่วยงาน คิดขึ้นเองโดยยึดแนวทางตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินการ
จัดทากิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สนับสนุนทุกหน่วยงาน หากยังไม่เข้าใจชัดเจนมหาวิทยาลัย
จะดาเนินการจัดอบรมชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ เพื่อดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จให้ได้ และทาข้อตกลง
ว่าสามารถดาเนินการโครงการนี้เมื่อใด หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีรางวัลให้ผู้ที่ดาเนินการจัดทา
โครงการสาเร็จสูงสุด เพื่อเป็นการจูงใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ทุกหน่วยงานนอกจาก
จะต้ อ งตอบโจทย์ ใ นแผนกลยุ ท ธ์ แ ล้ ว ควรมี โ ครงการที่ เ ป็ น ในส่ ว นของการพั ฒ นาที่ จ ะมอบหมายให้ ทุ ก
หน่วยงานดาเนินการต่อ ดังนี้
1) กิจกรรม 1 คณะ 1 หลักสูตร (2 ภาษา, นานาชาติ) ผู้รับผิดชอบ คือ 4 คณะ
เพราะฉะนั้น ทั้ง 4 คณะ ควรหารือกันว่าจะดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใด เพื่อที่จะก้าวไปสู่หลักสูตร 2 ภาษา
หรือนานาชาติ
2) กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 รายวิชา e – Leaning ผู้รับผิดชอบคือ ทุกหลักสูตร
3) กิจ กรรม 1 หลั ก สู ต ร 1 รายวิช า สอนภาษาอั งกฤษคู่ กับภาษาไทย จะต้อ ง
ดาเนินการทุกหลักสูตร
4) กิจกรรม 1 คณะ 1 งานวิจัย เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ผู้รับผิดชอบ คือ 4
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี
5) กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 โครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ ผู้รับผิดชอบ คือ
ทุกหน่วยงาน
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6) กิ จ กรรม 1 หน่ ว ยงาน 1 โครงการประหยั ด พลั ง งาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบคื อ
ทุกหน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวเพิ่มในที่ประชุม ในข้อที่ 2) กิจกรรม
1 หลักสูตร 1 รายวิชา e – Leaning ขอเสนอว่าควรจัดทาเป็นนโยบาย และจัดสรรงบประมาณในการจัดทา
โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ต่อไป

1.4 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เข้าร่วมประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญ ดังนี้ 1) การกาหนดจุดยืนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป้าหมายต้องมองจุดเด่นตัวเอง ความเป็นเลิศของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ และปฏิบัติตามภารกิจ
ได้อย่างเต็มความสามารถ 2) การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่น 3) การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในท้องถิ่น และ 4) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงการตามพระราชดาริ และการปฏิรูปครู
เน้นการเปิดหลักสูตรสาหรับชุมชน เพื่อไม่ให้ชุมชนย้ายถิ่นฐาน เป็นหน้าที่ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ และมีการ
จัดสรรงบประมาณกลุ่มใหม่ คือ การตอบโจทย์เรื่องของหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 ความคืบหน้าการดาเนินการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุม
เตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน โดยมีกาหนดการพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่วันที่
25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจา
ตั้งประดับ และสวดพระอภิธรรม และในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 พระราชทานเพลิงศพ ซึ่งคณะทางาน
จะดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแบ่งคณะทางานรับผิดชอบ
ในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข

รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 2/2558
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาบุค ลากรเพื่อจ้า งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน ) ครั้ งที่
3/2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากแผนการสรรหา
บุคลากร เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) อัตราที่เปิดรับทั้งหมด ประกอบด้วย
อัตราว่าง 11 อัตรา และอัตราใหม่ 19 อัตรา เนื่องจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท้วงติงว่าเหตุใดเงิน
งบประมาณแผ่นดินในการจ้างเหล่านี้ถึงไม่ได้จ้าง จึงนาอัตราทั้งที่ยังไม่สามารถหาที่จ้างได้ และอัตราใหม่มา
รวมกัน และได้นาเข้าที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยรองอธิการบดี ได้ข้อสรุปว่า อัตราเงินงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้มาใหม่นี้ จะดาเนินการโดยการสวมอัตราเก่าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน
แต่ต้องมาจากการสอบคัดเลือก และในอัตราเดิมซึ่งเป็นสายสอนที่ให้ ไปตามคณะต่างๆ สอบเข้าตาแหน่ง
เช่นเดียวกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพิ่มในที่ประชุม คณะครุศาสตร์ใช้เงิน
งบประมาณบารุงการศึกษาจ้างพนักงานสายสนับสนุนจานวน 4 อัตรา ซึ่งในการจัดทาแผนบางรายการต้อง
ขอลดเนื่องจากจะมีผลกระทบกับงบประมาณที่ใช้จ้างพนักงานสายสนับสนุน จึงเสนอขออัตรานี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวในที่ประชุมว่า ในปี 2559 จะดาเนินการ
จัดสรรอัตราให้คณะ เนื่องจากคณะต้องรับภาระในส่วนนี้มาก โดยหลักของการจัดสรรอัตราจะแบ่งสัดส่วน
เท่ากันระหว่างสายสอนและสายสนับสนุน เช่น ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 12 อัตรา จะแบ่งเป็น สายสอน 6
อัตราสายสนับสนุน 6 อัตรา
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่าวในที่ประชุมว่า อัตราที่ได้รับการจัดสรรบรรจุด้วยสาย
วิช าการ วุฒิ ต้องไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท และกรณี โ รงเรียนสาธิตเป็นหน่ว ยงานนอกโครงสร้าง ฉะนั้นการที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ต้องมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง คือ จัดสรรด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งต้องบรรจุด้วย
วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก และรายละเอียดในการจัดสรรนั้น กองบริหารงานบุคคลได้จัดทาหนังสือแจ้งให้
หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เนื่องจากในการจัดสรรอัตราครั้งนี้ มีทั้ง การเปิดรับภายในและภายนอก
จึงต้องแยกประกาศเป็น 2 ส่วน และวิธีการได้มาต้องแตกต่ างกัน เพราะรับภายนอกจะเปิดรับโดยการสอบ
คัดเลือก แต่ถ้ารับภายในจะใช้วิธีการสอบแข่งขันซึ่งหลักเกณฑ์จะแตกต่างกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่ อ ง สุ ทั ศ น์ ณ อยุ ธ ยา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า
ในขณะนี้สถาบันวิจัย และพัฒนามีบุคลากรในตาแหน่ง PC ได้ดาเนินการจัดทาเรื่องขอโอนย้ายในลักษณะที่
นาเอาอัตราไปด้วย ซึง่ PC ท่านนี้ได้ส่งเรื่องมายังสถาบันวิจัยฯ และได้เกษียณเรื่องผ่านให้แล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถ
จัดสรรตาแหน่งทดแทนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จนกว่าจะผ่านการพิจารณาว่าสามารถย้ายไปได้ และควรมี
คาสั่งเป็นที่เรียบร้อย จึงจะจัดสรรอัตราทดแทนให้ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 โครงการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ค่างานในการกาหนดตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น”
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดจัด โครงการประชุมปฏิบัติการ
“การพัฒ นาศักยภาพผู้บ ริห ารให้ สามารถวิเคราะห์ และประเมินงาน ในการกาหนดตาแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนให้สูงขึ้น ” ในวันจั นทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Ibis Bangkok Riverside
กรุงเทพมหานคร โดยจัดรถตู้ 3 คัน รถออกไม่เกิน 07.45 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ให้เป็น
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 และมหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 หลังจากนั้นได้ดาเนินการเรื่องการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน
พ.ศ.2558 เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยการดนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเรื่องการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี โดยอาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลั ย
การดนตรี และมอบหมายให้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว ดาเนินการเรื่องการจัดทาคาสั่ งแต่งตั้ง
ในลาดับต่อไป
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล แก้วเนียม
กรรมการ
5. อาจารย์วรรณภร ศิริพละ
กรรมการ
6. อาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการและเลขานุการ
4.2 ค าสั่ง แต่ ง ตั้ ง ประธานคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยต่า งๆ ในงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญญาบั ต ร
ประจาปี พ.ศ.2558
ที่ประชุมอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ า ยต่ า งๆ ในงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี พ.ศ.2558 เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในงานพิ ธี
พระราชทานปริ ญญาบั ตรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏทั่ว ประเทศ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และ
สมพระเกีย รติ โดยมีกาหนดการพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 และวันที่
18 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
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ในอนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติยศ และอนุกรรมการฝ่ายถวายอารักขาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร
มติที่ประชุม รับทราบ กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 และวันที่
18 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในอนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์และกองเกียรติ ยศ และอนุกรรมการฝ่ายถวายอารักขาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร
4.3 การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่าย
สหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “สหวิทยาการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้วย และขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ดังนี้ ๑) ร่ว มเฝ้ าทูล ละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี หรื อ ส่ ง ผู้ แ ทน 2) ส่ ง ผู้ แ ทนหรื อ นั ก วิ จั ย เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ เสนอผลงานวิ ช าการ
(ภาษาอังกฤษ) 3) น านิ ทรรศการมาจั ดแสดงในการประชุม 4) ทูล เกล้ าทู ล กระหม่อมถวายของที่ ระลึ ก
5) เผยแพร่เอกสารในการประชุม
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา กล่ า วเพิ่ ม เติม ว่ า โครงการประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ ครั้ ง ที่ 5 ประจ าปี 2557 เรื่ อ งสหวิ ท ยาการเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย คือ
ศาสตราจารย์ ดร.สิริ วัฒน์ วงษ์ศิริ และศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค เป็นคณะกรรมการ
ในโครงการนี้ด้วย ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ประสานงานในเบื้องต้นแล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่ อ ง สุ ทั ศ น์ ณ อยุ ธ ยา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในส่ ว นของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการ 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2) คัดเลือกนักวิจัย โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ทางานวิจัยสาเร็จแล้ว และยังไม่เคยนาเสนอผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นได้ประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศเยอรมัน ที่จะมาบรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าว และในส่วนของการหานักวิจัย
เข้าร่วมการประชุมนั้นจะประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและราชบัณฑิตยสถานในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้คณะที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ประสานงานมาที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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4.4 ข้อเสนอบริการ Cash Management
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ข้อเสนอบริการ Cash Management เพื่อพิจารณาข้อเสนออัตราค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Corporate
iCash บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินอิเลคทรอนิกส์ และอัตราค่าธรรมเนียมบริการ Bill Payment
ในเงือ่ นไขพิเศษสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางมรกต ภู่ทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้กาหนดแนวปฏิบัติ ให้มี
การควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยใช้ระบบ e-Statement กองคลังจึงได้ประสานกับธนาคารเพื่อขอใช้งาน
ในระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ และธนาคารกรุ งเทพได้ แจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และทาข้อเสนออัตรา
ค่าธรรมเนียม โดยแยกอัตราค่าธรรมเนียม เป็น 2 รายการ คือ 1) อัตราค่าธรรมเนียมบริการผ่านระบบ
Corporate iCash ซึ่งเกี่ยวกับการบริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงิ นของมหาวิทยาลัย 2) อัตราค่าธรรมเนียม
บริ การ Bill Payment ซึ่งข้ อมูล ที่ ได้ ทางกองคลั งจะไปประสานกับทางธนาคารกรุงเทพ เนื่องด้ว ย
ตอนประสานงานกั บ ธนาคารอื่ น ๆ ไม่ มีอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มบริ ก าร หรือ หากมี ท างกองคลั ง จะขอยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมบริการ หากธนาคารกรุงเทพไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการได้ กองคลังจะหารือกับทาง
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ว่ามหาวิทยาลัยยอมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามข้อเสนอบริการของธนาคารหรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้กองคลังดาเนินการและนาเสนอที่ประชุมทราบอีกครั้ง

4.5 รายงานการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาหรับคนพิการ
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว นักวิชาการศึกษา สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการ
เข้าร่วมฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสาหรับผู้ปฏิบัติงาน) ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ระหว่างวันที่ 22 – 27
มีนาคม พ.ศ.2558 และให้ข้อมูลว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่มีนิสิ ต
นักศึกษาพิการ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปต้องดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center)
จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เหมาะแก่การตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
(DSS Center) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาพิการจานวนทั้งสิ้น 38 คน โดยพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้ง
ศูนย์ฯ คือ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร
สนับสนุนนักศึกษาพิการนั้น มหาวิทยาลัยเคยมีการประชุมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ดูแลนิสิตนักศึกษาพิการ โดยมีงบประมาณที่จะสนับสนุนทางมหาวิทยาลัย
จานวนมาก ซึ่งสานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ดาเนินการสอบถามข้อมูลการจัดตั้งศูนย์บริการนี้ไปแล้วอย่างไร
บ้าง และในส่วนของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฯ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 อยากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะ
จัดตั้งบริเวณใด หากเป็นพื้นที่โล่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เล็งเห็นว่า ทุกสถาบันอุดมศึกษาที่มีนิสิตศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย จาเป็นจะต้องมี
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) ทางสกอ.ได้ตรวจเยี่ยมทุกมหาวิทยาลั ยและจัดโครงการ
พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี จานวนนิสิตนักศึกษาพิการ มากกว่า
30 คน มีความจาเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนัก ศึกษาพิการ (DSS Center) เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นิสิตนักศึกษาพิการดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการฯทางสกอ.มีงบประมาณสนับสนุนให้โดย
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มหาวิทยาลัยสามารถเขียนโครงการไปยังสกอ.ได้ ส่วนสถานที่จัดตั้งศูนย์ขอหารือกับกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง สาหรับเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องใช้สถานที่บริเวณชั้น 1 เนื่องจากเพื่อสะดวกในการ
ติดต่อ ดูแลความปลอดภัย และมีนิสิตนักศึกษาบางคนต้องใช้รถเข็นอีกด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ สานักกิจการนิสิตนักศึกษาดาเนินการเรื่องสถานที่จัดตั้ง และ
เขี ย นโครงการเพื่ อ ของบประมาณในการสนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
และนาเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
4/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือไม่เกิน
180 วัน และเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิ การบดีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 2) ขอความเห็นชอบหลักสู ตร
ศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าภาษาและวัฒ นธรรมเอเชีย ตะวั นออก (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ.2558)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่มเติมตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในหลักสูตร ทั้ง 10 สาขาวิชา ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ทั้ง 10
สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภามหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัยผลิตครูใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 1) การ
ฝึกหัดครูใหม่ให้มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์ 2) การมุ่งหน้าสร้างสถาบันให้โดดเด่น 3) การสร้างนโยบาย
การสอน 2 ภาษา 4) การสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ5) การจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อให้องค์ป ระกอบและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เป็ นไปด้วยความเรีย บร้ อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
ส านั ก และสถาบั น เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานเป็ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้อ ยและมี ประสิ ท ธิภ าพ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3
มีน าคม พ.ศ.2558 โดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ขอเรี ย นซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ดังนี้ 1) การงดการเดินทางไปต่างประเทศ
หมายถึ ง การไปศึ ก ษาดู ง านเท่ า นั้ น 2) ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
3) มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้หมายความรวมถึงการเดินทางเพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ การบรรยาย ฝึกอบรม การเยือนสถาบันการศึกษาเพื่อทาความตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาที่มี
พันธกรณี หรือมีการกาหนดไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้หากมีความจาเป็นที่จ ะต้องไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือ
กรณีอื่นที่ไม่มีพันธกรณีหรือมีการกาหนดไว้ก่อนแล้ว ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณีโดยผ่าน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4) ให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ว่าจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินรายได้ 5) ถ้ามิได้เป็นการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 6) การขออนุมัติ
เดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต/รับทราบจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนตามระเบียบฯ เช่น
บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้การจะอนุมัติหรือไม่อนุมั ติจะต้องเป็น
ดุ ล พิ นิ จ ของอธิ ก ารบดี กรณี อ ธิ ก ารบดี จ ะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ / อนุ ญ าตจากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และการขอยกเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานตาม ข้อ 1) จะต้องขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้สถาบันฯ รวบรวมตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดส่งคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุด
เกี่ยวกับการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการ
จัดทาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในสถานที่ของหน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแนะให้กอง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสารวจอาคารเรียนต่างๆ และดาเนินการปรับแก้ไข ทั้งในส่วนของทางลาดขึ้นลง
สาหรับผู้ใช้รถเข็น (wheelchair) ห้องน้าสาหรับคนพิการ การตรวจสอบระบบลิฟต์ เป็นต้น เพื่อจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมวางแผน และสารวจสถานที่
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ

๑๒

5.6 กาหนดการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้จัดทาสรุปกาหนดการดาเนินงานของฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในภาพรวมและการดาเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 แนวทางการดาเนินงานจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิต ตามที่ได้มีการหารือแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กับผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเข้าที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอิการบดี ในคราวประชุมวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2558 มีข้อสรุปในขั้นต้น เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสานักโรงเรียนสาธิต
โดยเพิ่มทางเลือกเกี่ยวกับตาแหน่ง “ครู” หรือ “อาจารย์” ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 2) มอบ ผอ.
ทวี ศั ก ดิ์ จงประดั บ เกี ย รติ ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง ในแต่ ล ะรอบปี (ประมาณ 5 ปี
งบประมาณ) 3) การประชุมบุคลากรสายวิชาการ (สอน) ของสานักโรงเรียนสาธิต เพื่อชี้แจงรายละเอียด
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกี่ยวกับทางเลือก “ครู” หรือ “อาจารย์”
ผลดีที่จะได้รับและแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันระหว่ างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทาตารางกาหนดการดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาสู่การปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 สรุปเนื้อหาในจดหมายจาก AIT ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปเนื้อหาในจดหมายจาก AIT ฉบับลงวันที่
1 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีเนื้อความว่า AIT ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและพัฒนาต่างประเทศของฝรั่งเศส
เลขาธิการของอาเซียนและสหภาพยุโรป จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “Regional Forum on
Climate Change (RFCC) – low Carbon and Climate Resilient Societies : Bridging Science,
Practice, and Policy” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และ AIT ขอให้มหาวิทยาลั ย
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าวให้ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทราบ และได้ขยายเวลารับบทคัดย่อภายในวันที่
30 เมษายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันทุจริตในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้จัด
ประชุ มสั มมนาเพื่ อ เสริ ม สร้ างคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ านการป้ องกัน การทุจ ริต ในกลุ่ มมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ครั้ งที่ 2 ระหว่างวัน ที่ 25 - 27 มีน าคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภ าวดีรังสิ ต หลั กสี่
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งช่วยกันระดมความคิดเห็นในการจัดทา
ขอบข่ายเนื้อหา/แผนการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อนาไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

๑๓

ในมหาวิทยาลัยโดยนาไปบรรจุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จานวน 5 ครั้ง ครั้ง ละ
3 ชั่วโมง รวมจานวนการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริตทั้งหมด 15 ชั่วโมง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 สรุปผลการดาเนินงานการใช้สถานที่จัดสอบคัดเลือกฯ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาเป็น สนามสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558 และได้ชาระค่าเช่าสถานที่ โดยคานวณจาก
จานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,437 ที่นั่ง เฉลี่ยค่าหัว หัวละ 45 บาท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,465 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ส่งเข้ากองคลัง และนารายได้เข้าโครงการเช่าพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 รายงานตรวจสอบระบบดับเพลิง
กองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม ได้ตรวจสอบระบบดับเพลิ ง อาคาร 7 ชั้น 3,4 และ
อาคาร 11 ชั้น 5 พบว่า มีการปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง กีดขวางการใช้งานของระบบดับเพลิงภายในอาคาร
และเส้นทางหนีไฟ และเห็นควรให้ดาเนินการแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่กีดขวางการใช้งานของระบบ
ดับเพลิง ระบบท่อส่งน้า และเส้นทางการอพยพหนีไฟภายในอาคาร
นายสุวิทย์ มุดทะเล กล่าวเพิ่มเติมว่า กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการให้
วิศวกรที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและเห็นสมควรให้ดาเนินการแก้ไขหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่กีดขวางการใช้
งานของระบบดับเพลิง ระบบท่อน้าส่ง เส้นทางอพยพหนีไฟภายในอาคาร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
โดยจะหารือกับหน่วยงานต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานต่างๆ หรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดาเนินการอย่างเร่งด่วน

5.12 แจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบที่เกิดจากฝนตก
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งความเสียหายของเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่จัดส่งมาให้
หน่วยตรวจสอบภายในและความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์สานักงานของหน่วยตรวจสอบภายในกรณีฝนตก
หนัก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและ
สารวจพื้นทีใ่ นหน่วยงานอื่นๆที่เกิดผลกระทบเช่นเดียวกัน และหาแนวทางป้องกัน แก้ไขต่อไป

๑๔

5.13 ขอให้หน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี 2557
งานพัสดุแจ้งรายชื่อหน่วยงาน จานวน 8 หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2557 และขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ส ามารถรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
2557 ได้ เพื่อที่งานพัสดุจะได้รวบรวมและรายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ ยัง ไม่ไ ด้จั ด ส่ ง รายงานผลการตรวจสอบครุภั ณ ฑ์
ประจาปี 2557 ดาเนินการโดยเร่งด่วน
5.14 ขอเปลี่ยนแปลงขื่อทุนการศึกษา
สานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“กองทุนการศึกษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” และขอเปลี่ยนชื่อเป็น
“กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558”
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 กาหนดการโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดทากาหนดการและตารางการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5
และชั้น 6 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ได้จัดส่งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 การเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และกาหนดเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

5.18 การแต่งตั้งผู้บริหารสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้เสนอแต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ แทน อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ซึ่งขอลาออกจากตาแหน่ง โดยเสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์อารยา
วาตะ เป็นรองผู้อานวยการสานัก และเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการ จานวน 3 คน คือ อาจารย์ภัทรนันท์
ไวทยะสิน อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ และอาจารย์พัชนี แสนไชย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 สรุปการเข้าร่วมประชุมของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ เสกนาโชค นักวิชาการศึกษา ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุป
การเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทาแผนงานและข้อเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถาบั น อุด มศึกษา ปี 2558 ของเครื อข่ ายอุด มศึกษาภาคกลางตอนล่ า ง ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุ รี และการเข้าร่ ว มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ณ โรงแรมซีบรีส จอมเทียน พัทยา ได้มีการชี้แจงถึงการดาเนินงานทบทวน
มาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ร อบสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดทาร่าง
ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก าหนดสถานที่ ห้ า มขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร อบสถานศึ ก ษา
อย่างเร่งด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษาสารวจบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
หามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
5.20 แจ้งข้อมูลโครงการร้านค้าและบริการ
คณะครุศาสตร์แจ้งข้อมูลการดาเนินงานร้านค้า เรื่องโครงการร้านถ่ายเอกสาร และเรื่อง
สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ขอใช้ห้องที่คณะจัดสรรให้ ใช้เป็นห้องสโมสรนิสิตประจาคณะครุศาสตร์ เพื่อดาเนิน
โครงการร้านค้าสวัสดิการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการ
ที่อาคารคณะครุ ศาสตร์ ก่อสร้ างขึ้น ใหม่ ยัง ไม่มีร้านค้าสวัสดิการเพื่ออานวยความสะดวกด้านอาหารและ
เครื่องดื่มรวมถึงร้านถ่ายเอกสารให้แก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ทางสโมสรนิสต
คณะครุศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการร้านค้าสวัสดิการนิสิต และโครงการร้านถ่ายเอกสารขึ้น เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นโครงการเฉพาะกิจของสโมสรนิสิ ต
คณะครุ ศาสตร์ ไม่ได้แสวงหากาไร เป็น การสนับสนุน ให้นิสิ ตนักศึกษาทางานเป็นทีม และสนับสนุนนิสิ ต
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสมัครเป็นพนักงานขายเพื่อหารายได้พิเศษเป็นทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้มีนโยบาย
มอบหมายให้ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี สารวจพื้นที่บริเวณ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร เพื่อเปิดร้านค้าบริการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา
จานวน 5 – 6 ร้านค้า
นายสุวิทย์ มุดทะเล กล่ าวเพิ่มเติมว่า กองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมได้ดาเนินการ
ออกแบบสถานที่ไว้คร่าวๆ เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้ตรวจสอบก่อน และจะปรึกษาหารือ

๑๖

กับ สานั กกิจ การนิสิ ตนักศึกษาเรื่ องโครงการร้านค้าดังกล่าวว่าจะสามารถดาเนินการอย่างไรให้ เกิดความ
เหมาะสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่บริเวณอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและเกษตรนั้ น รูป แบบการให้ บริการจะเป็นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้พื้นที่ไม่
มากนัก เพื่อจะใช้พื้นที่โล่งนั้นจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตนักศึกษา ส่วนบริเวณชั้นบนสุดได้จัดทาเป็นสนาม
เทนนิส โดยมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีพิจารณาว่า
สามารถจั ดทาเป็นห้ องออกกาลังกายเพื่อบริการแก่คณาจารย์ และมีสโมสรสาหรับคณาจารย์ นั่งพูดคุยได้
หรือไม่ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่กาลังดาเนินการอยู่ ทั้งรั้วมหาวิทยาลัย อาคารเรียน ห้องเรียน จะต้องแล้วเสร็จ
ก่อนการเปิดภาคเรียน 1/2558
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ

5.21 รายงานผลการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ
สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการและตอบคาถาม
เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “มาเลเซีย ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาระดับโลก” ในวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ.2558 โดยการท่องเที่ยวมาเลเซียประจาประเทศไทยได้ตัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมฯ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 และรายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง
“ธรรมภิ บ าลส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร” ระหว่า งวัน ที่ 17 – 20 เมษายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองค าสุ ก ได้ จั ด ท าสรุ ป ผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิตกิจกรรมที่ 2 (Intensive Camp) ระหว่าง
วันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมซิตี้บีช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและงานพิธีต่างๆ
กองกลาง สานักงานอิการบดี ได้จัดทารายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพ และงานพิธีการต่างๆ ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมแก้วมรกต ชั้น 1
อาคาร 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

5.25 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่าง
วิจัย (Research Proposal) สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น 1 และรุ่น 2 ให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมสรุปจานวนนักวิจัย และจานวนทุนวิจัยที่ได้ดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Phnom Penh International University (PPIU)
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ( MOU) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Phnom Penh International University (PPIU) ณ เมือง
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.27 รายชื่ อ ผู้ ร่ ว มโครงการประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ น าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งรายชื่อผู้ร่วมโครงการประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ซึ่งมีผู้นาเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 14 ท่าน ระหว่างวันที่
20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 กาหนดตารางกิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
สานักกิจการนิ สิตนักศึกษา ได้กาหนดตารางกิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.29 โครงการ Google Love Language
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Google Love Language ให้แก่นิสิต
นักศึกษา ณ ห้อง 2704A อาคาร 24 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.30 โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สาหรับครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ สร้ า ง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ สาหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
บางเขน กรุ ง เทพมหานคร เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นหน้ า ที่ พ ลเมื อ งและค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย
12 ประการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

5.31 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยหน่ ว ยงานระดั บ คณะ ส านั ก สถาบั น
สาขาวิชาได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิ ท ยาการจั ด การ ส่ ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ ครั้ ง ที่
4/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558
2) สถาบั นวิจั ยและพัฒนา ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ครั้งพิเศษ/2558 วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
3) คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ส่งรายงานโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพนิสิต :
ภาวะผู้นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ปีการศึกษา 2/2557 ในวันที่3 – 5 เมษายน
พ.ศ.2558 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
4) ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ส่ ง สรุ ป การประชุ ม สั ม มนาการจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค ร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น บี โรงแรมแอมบาสเดอร์
สุขุมวิท กรุงเทพฯ
5) ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศและผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนิสิต และนายกสโมสรนิสิต ทั้ง 4 คณะ และประธานสภานิสิต ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1
เมษายน พ.ศ.2558
6) ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ส่ ง สรุ ป โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (ห้ อ งออกก าลั ง กาย)
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
7) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเครือข่ายนักศึกษา
อาสาพาณิชย์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
8) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
กาหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 4/2558 ในวั นพฤหั สบดี ที่
๒8 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

6.2 การประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.สุภ าพร ศรี หามี กล่ าวในที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลั ยมีกาหนดจัด ประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรปริญญาโท เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งดาเนินการกรณีนักศึกษา
ที่ ต กค้ า งตามเจตนารมณ์ ข องคณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 5
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

