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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
7. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
1๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๒. นางสาวอรุณี
๑๓. อาจารย์ ดร.ปวิช
๑๔. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๑๕. อาจารย์ทวีศักดิ์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
1๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
1๘. อาจารย์ ดร.ปัทมา
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๒๐. นายสุชาครีย์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๓. อาจารย์รวยทรัพย์
2๔. อาจารย์ถาวร
2๕. อาจารย์วรัญญา
2๖. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
2๗. อาจารย์สมบัติ
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
๒๙. อาจารย์กันยาวรรนธ์
3๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
3๑. อาจารย์ ดร.ธิดา
๓๒. อาจารย์วนิดา

เกณฑ์มา
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
ฟุ้งขจร
อินทรสมพันธ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
โกวิทวที
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
เดชชัยศรี
วัฒนบุญญา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
สมศรีพลอย
อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน

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

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
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3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.

อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
อาจารย์พรรณา
อาจารย์สิทธิศักดิ์
อาจารย์วิชุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์พรธิภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

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

มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
พูนพิน
จรรยาวุฒิ
สารสุวรรณ
เรืองไชยศรี
ศรีหามี
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
ไกรเทพ
บัวทอง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

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

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๓

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๒. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
4. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
7. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
8. อาจารย์พรรษา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
๑๒. อาจารย์สุเมธ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
๑๔. อาจารย์วาปี
๑๕. อาจารย์ ดร.สุเนตร
1๖. อาจารย์สุรินทร์
1๗. อาจารย์จันทรัศมิ์
1๘. อาจารย์สมศักดิ์
๑๙. อาจารย์ดุษฎี
๒๐. อาจารย์กิตติ
2๑. อาจารย์ธีรถวัลย์
22. นางจันทร์จิรา
เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นางวลินเนศวร์
2. นางสาววิลาวรรณ
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์

วัฒนานิมิตกูล
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มากสุข
ตระกูลบางคล้า
ปั้นหุ่น
รัตนพลแสนย์
สะอาดเอี่ยม
ใจเย็น
ฐานสุวรรณศรี
คงอินทร์
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เทิดบารมี
เชี่ยวชาญ
ปานกลาง
ภระกูลสุขสถิตย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

๔

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ ก ารฯน าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2558
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องการขับเคลื่อน
งานตามแผนกลยุ ทธ์ ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย อยู่ ระหว่า งการเตรี ย มการเพื่ อรอรับ การตรวจประเมิ น ในช่ ว ง
เดือนสิงหาคม เนื่องจากเดือนสิงหาคมเป็นช่วงของการพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเลื่อนออกไปหลังจาก
พระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว และในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน
จะดาเนิ น การจั ดประชุม ปฏิบั ติ การในเรื่ องการจั ดทาแผนปฏิบัติ ราชการของมหาวิท ยาลั ย กองนโยบาย
และแผน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ คิดโครงการ/กิจกรรมไว้ล่วงหน้า โดยมีการกาหนดโครงการ
ให้เป็นในรูปแบบเดียวกันเพื่อสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมแต่ละหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา สืบเนื่องการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการสรรหา จึงได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ปฏิบัติหน้าที่
รั กษาราชการแทนคณบดีวิ ทยาลั ย การดนตรี และในวัน ที่ 25 มิถุ นายน พ.ศ. 2558 เป็น การน าเสนอ
วิสั ย ทัศ น์ ข องผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น คณบดี วิท ยาลั ย การดนตรี และเป็น เวลาเดีย วกัน กั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน จึงขออนุญาต
ไม่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
พ.ศ. 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อาจารย์อรวรรณ วุฒิเสน
มีความประสงค์มอบเงิน สนั บ สนุ น การศึกษาในนามของรองศาสตราจารย์ ดร.สุ พล วุฒิ เสน ให้ แก่ มรภ.
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558 จานวนเงิน 100,000 บาท
(หนึ่ งแสนบาทถ้ว น) จึ งขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และหากผู้ บริห ารท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาบุ ญ
สามารถร่ ว มมอบเงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษา มรภ.บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา
พ.ศ. 2558 ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.5 การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ โดยการปรับ
ขึ้นเงินเดือน 4 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้เงินตกเบิกเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว และสาหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก
ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้ดาเนินการส่งสรุปวงเงินพร้อมทั้งสรุปวันลาให้ทุกหน่วยงาน จึงขอความ
อนุเคราะห์ทุกหน่วยงานดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนด เมื่อส่งผลการประเมินมาแล้ว จะมีการประชุม
ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ กลั่ น กรองผลการประเมิ น เบื้ อ งต้ น และจะประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรอง
ผลการประเมินทั้งมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หากไม่มีการแก้ไขใดๆ
หลังจากนั้นจะดาเนินการเรื่องการปรับเงินเดือนในระบบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลัยการดนตรี ได้จั ดทางบประมาณเพื่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีแผน
การด าเนิ น งานในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 ซึ่งงบประมาณทั้ง หมดมี ยอดเงิน รวมทั้งสิ้ น
49,998,600 บาท ตามกรอบแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดให้ในเบื้องต้น และเนื่องจากขณะนี้วิทยาลัยการ
ดนตรีกาลังเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสานักงานเพื่อรองรับการดาเนินงานด้านวิชาการและงานด้านอื่นๆ
ก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2558 จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในสานักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่
ให้ มี ค วามเหมาะสม วิ ท ยาลั ย การดนตรี จึ ง ขออนุ มั ติ ง บประมาณเร่ ง ด่ ว นบางรายการของระยะที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจานวนเงิน 3,232,600 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อย
บาทถ้วน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ในการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่ อ การด าเนิ น งาน เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณแล้ ว สามารถด าเนิ น การในส่ ว นของ
งบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องขออนุมัติงบประมาณใหม่ วิทยาลัยดนตรีอาจเข้าใจ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ตามกรอบแนวทางที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ ใ นเบื้ อ งต้ น ในระยะที่ 1 เป็ น เงิ น จ านวน
22,022,200 บาท เป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้อ งการใช้ในสานักงาน และพร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์ฒา กล่าวเพิ่มเติมว่า เห็นชอบในระยะที่ 1 และควร
ปรับรายละเอียดของงบประมาณเพิ่มเติมให้จัดเจน แล้วนาส่งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
เพื่อดาเนินการพิจารณาและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป
4.2 การจั ด สรรงบประมาณการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ในงานรั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ หน่ว ยงานและฝ่ าย
ด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี 2558 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทาเป็นร่าง แผนการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
ค่าลงทะเบียนบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พั น ธ์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การใช้ จ่ า ยเงิ น
ค่าลงทะเบียนบัณฑิต ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องจากในบางปีในวันซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับ
วันเสาร์ - อาทิตย์ ต้องมีค่าล่วงเวลาให้อาจารย์ที่มาฝึกซ้อม จึงควรลดค่าใช้จ่ายบางรายการตามความเหมาะสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนล่วงเวลา
ควรสารวจให้ชัดเจนว่างบประมาณที่มาจากส่วนกลางใช้ทาอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงใช้เงินค่าลงทะเบียน
บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมด และค่ า วั ส ดุ ต่ า งๆ ให้ ข อรวมเป็ น งบประมาณส่ ว นกลาง ดู แ ลโดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ควรมีใบเสร็จตามจริง และในการการจัดทาซุ้ม ขอให้พิจารณางบประมาณใหม่ โดยจัดทารวมเป็น 3 ซุ้ม
จั ดทาซุ้มให้ ส วยงาม และจั ดสรรงบประมาณเพิ่ม 1 ซุ้ม ส าหรับ หน่ว ยฝึ กปฏิบั ติการวิช าชีพสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ควรสารวจและพิจารณา
ให้เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขแผนการจัดสรรงบประมาณการใช้
จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
4.3 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2558
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อ ย มหาวิ ทยาลั ยได้ จัดท าร่างคาสั่ ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนิ นงานในพิธีรั บพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 ที่ยังไม่ได้ส่ งข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ
ขานชื่อบั ณฑิต และคณะกรรมการฝึ กซ้อมบัณฑิตกลุ่มที่ 1 ส่ วนรายชื่อในคาสั่งหากมีการแก้ไข ขอความ
อนุเคราะห์ตรวจทานและแจ้งมาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพื่อดาเนินการปรับแก้ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

4.4 การขออนุมัติ เ ปิด สอนหลักสูตรรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชี พ
สระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
สระยายโสม ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2
หมู่เรียน เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบศักยภาพ จานวน 5 อัตรา ตามระเบียบของ สกอ. เพื่อรองรับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การขออนุมัติเปิดสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทอง
ทวารวดี จ.สุ พรรณบุ รี ได้นาหารือกับ ฝ่ายวิช าการ ในการเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หากมีความพร้อม
ในด้านศักยภาพ ด้านอาคารสถานที่พร้อมที่จะบริการนิสิตนักศึกษา และความพร้อมในส่วนอื่นๆ ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. กาหนด สามารถเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ และที่ค วรดาเนินการไปพร้อมกัน
คือ การเตรียมความพร้อมสาหรับรับการตรวจประเมินด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ดาเนินการต่อไป

4.5 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสารวจอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ที่ชารุดและเสียหาย โดยมีรายการและค่าใช้จ่ายดังนี้
1) อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนที่ชารุด มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 301,000 บาท
2) อุป กรณ์ สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ประจ าห้ อ งประชุ ม อาคาร 1 ชั้น 4 ที่ ช ารุ ด มีค่า ใช้ จ่า ย
ประมาณ 664,000 บาท
อุปกรณ์ระบบโทรศัพ ท์ โดยมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 653,000 บาท รวมรายการค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 1,618,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในส่ ว นอุ ป กรณ์ สื่ อ โสตต่ า งๆ
อยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบของงานเทคโนโลยี สื่ อสาร สั งกัดส านักวิทยบริการฯ หากมีการขัดข้องเรื่องของ สื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ ขอให้แจ้งมาที่งานเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ง บประมาณสนั บ สนุ น ในการด าเนิ น การจั ด หาอุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์
และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องต่อไป
4.6 งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารช่อชงโค
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายที่จะปรับปรุงพื้นชั้นล่างอาคารช่อชงโค
และจัดทาเป็นร้านอาหารเพื่อรองรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ในการนี้ นางสุรีย์ พร ดิษฐแพ เจ้าของร้านครัวมะระหวานได้สารวจอาคารภายนอกและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงตัวอาคารไว้ในเบื้องต้นแล้ว สรุปว่าการปรับปรุงในการนี้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับจากที่ได้รับ
มอบพื้นที่ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่างๆ และค่าอุปกรณ์ในการดาเนินการบริการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
ทั้งสองฝั่งจานวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม มอบหมายกองอาคาร
สถานที่ฯ สารวจความเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณอาคารช่อชงโคทั้งหมดเพื่อความเป็นระเบียบ และสะดวก
ในการใช้บริการ และในส่วนของกิจการร้านค้า มอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษา รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียม
พื้นที่สาหรับรองรับนิสิตนักศึกษา และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
วณิชยานันต์ ประชุมหารือให้ชัดเจนและเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียน และควรดาเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวดาเนินการต่อไป

๘

4.7 ข้อเสนอแนะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลอยใจ โสภณปาล
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ กลอยใจ โสภณปาล ประธานกรรมการมูล นิธิส มเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้จัดทาบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอให้
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นิสิตมีชุดพิธีการ เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น การไหว้ครูหรือกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา
รวมทั้งปั จ จุ บั น ตราสั ญลั กษณ์ม หาวิทยาลั ย มีห ลายรูปแบบ เช่น กระดุม เข็ ม ตุ้งติ้ง หั ว เข็มขั ดและอื่น ๆ
ไม่สามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างเด่นชัด นอกจากนี้
ยังเสนอการใช้ภาพและตราสุริยมณฑลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่หน่วยงาน
และนิสิ ตนักศึกษาใช้ในการทาเสื้อและกิจกรรมต่างๆ ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และเรื่องตราสถาบันราชภัฏ
(พระราชลัญจกร), พระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และตราสุ ริยมณฑล ที่ประทับไว้ตามเก้าอี้และ
ที่ต่างๆ นั้น เห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า 1) เรื่องตราสถาบันราชภัฏ
(พระราชลัญจกร), พระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และตราสุริยมณฑล ที่ประทับไว้ตามเก้าอี้ และที่
ต่ า งๆ มอบหมายกองอาคารสถานที่ ฯ ส ารวจเพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข 2) หน่ ว ยงานและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใช้
ในการทาเสื้อและกิจกรรมต่างๆ ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร มอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษา และผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. จันทร์วิภ า ดิลกสั มพัน ธ์ หารือว่าจะดาเนินการอย่างไรตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ควรระมัดระวัง และศึกษาอย่างถี่ถ้วนก่อนนาไปใช้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวไปดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
6/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 และได้สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การโปรดเกล้าฯ ถอดถอน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่งอธิการบดี
สานั กนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ อธิการบดีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ้นจากตาแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย ให้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตามประกาศสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556 นั้น เนื่ อ งจากในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ครั้ งที่ 11/2556 เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิก ายน พ.ศ.2556 และครั้ งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯที่เห็นชอบให้ นายพลสิทธิ์
หนู ชู ชั ย เป็ น ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เป็ น ผลให้
นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและดาเนินการ
เพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน นายพลสิทธิ์ หนูชูชัย พ้นจากตาแหน่งดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555 ตามมาตรา 18 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับ การสรรหาเป็นอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย

๙

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ.
2547 ข้อ 5 (4) เพราะเหตุที่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานนมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้า พระยา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จ
เจ้า พระยา ว่าด้ วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
ได้ อ นุ มั ติ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สมเด็ จ เจ้ า พระยา จ านวน 2 ฉบั บ คื อ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
นางสาววรรณวดี อั ศ วศิลปกุล กล่ าวเพิ่มเติมว่า หลั งจากที่ข้อบังคับดังกล่ าวผ่านสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทางนิติกรจะตรวจสอบข้อบังคับในแต่ละข้อ ว่ามีข้อใดบ้างที่มหาวิทยาลัย จะต้อง
ทาเป็นประกาศหรือมีการกาหนดโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว มีสิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะต้องดาเนินการ คือ 1) สัญญาจ้าง ขณะนี้จะมีการายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ประมาณ 32
อัตรา ซึ่ง 32 อัตรา นี้จะใช้ข้อบังคับใหม่ และสัญญาจ้างฉบับนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริห ารงานบุ คคลว่าจะใช้สัญญาฉบับนี้ ตามข้อบังคับนี้ห รือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานไปยังผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีกาหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาสัญญาจ้าง 2) หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ งงบประมาณ
รายได้ และงบประมาณแผ่ น ดิ น ทุ ก คน จะถู ก บั ง คั บ โดยข้ อ บั ง คั บ นี้ ทั้ ง หมด และต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า ง
ตามระยะของข้อบั งคับ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรก 3 ปี ฉะนั้นทุกคนที่เป็นงบประมาณรายได้จะ
เริ่มต้นที่ระยะที่ 1 ส่วนพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่อยู่ในระยะ 2 – 4 ก็จะต่อสัญญาจ้าง ระยะ 2 – 4
ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งบางคนอาจมีบทเฉพาะกาลมาใช้บังคับ ก็คือ คนคนนั้นยังไม่สามารถต่อสัญญาจ้างในระยะ
นั้น ได้ เนื่ องจากยั งไม่มีผลงานทางวิชาการหรือเป็นผศ. ก็จะมีบทเฉพาะกาลเพื่อยืด เวลาให้อีก 2 – 3 ปี
ตามข้อบังคับ การรายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 พนักงานมหาวิทยาลัย 32 อัตราจะยังไม่ได้ทา
สัญญาจ้าง อาจจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะมีผลกระทบว่า ถ้าสัญญา
จ้างยังไม่เรียบร้อย จะไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้ อาจจะต้องเป็นการตกเบิก และในเรื่องของการประเมินผล
การปฏิบั ติงานก็ จ ะใช้แนวทางเดีย วกับ ของข้าราชการที่กาหนดไว้ ในหมวดที่ 4 เรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ หากประเมินไม่ผ่านสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการให้ผู้บริหารทุกท่าน
ทาความเข้าใจ ถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 32 หมวดที่ 4 เรื่องการเพิ่มค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ น าหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่ อนเงินเดือนที่ใช้กับข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้
คานึงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยด้วย และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรับทราบและทาความเข้าใจ
ร่วมกัน

๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า การต่อสัญญาจ้างในแต่ละระยะ
ของการจ้ า งพนั กงานมหาวิท ยาลั ย สายสอนที่ไ ด้รั บการบรรจุ ตั้ง แต่ วันที่ ข้อ บังคั บนี้ ใช้ บังคั บ นอกจากจะ
พิจารณาจากผลการประเมินประจาปีแล้วจะต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม คือ 1) การจ้างระยะที่ 2 ต้องมี
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างน้อยหนึ่งชุด 2) การจ้างระยะที่ 3 ต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอนหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 3) การจ้างระยะที่ 4 ต้องมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หรือ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นว่ามีผลงานทาง
วิชาการอย่างอื่นหรือเทียบเท่า 4) การจ้างระยะที่ 5 ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรือ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลงานทางวิชาการอย่างอื่นหรือเทียบเท่า
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย โครงการสวัสดิการสานักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2557
ตามที่ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง การรั บ จ่า ยเงิ น รายได้
ในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2554 ได้จัดให้หน่วยงาน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ให้มีบัญชีเงินสวัสดิการหลัก 1 ฉบับ และกาหนดให้หน่วยงานต้อง
รายงานสถานภาพทางการเงิน ตามข้อ 7 ของประกาศนั้น สานักคอมพิวเตอร์ ได้รายงาน รายรับ – รายจ่าย
โครงการ “เงินสวัสดิการสานักคอมพิวเตอร์” ของบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-273590-8
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายให้ กองคลังพิจารณาว่าเป็นไปตามระเบียบการใช้เงินสวัส ดิการ
หรือไม่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินต่อไป
5.5 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 ภาคพิเศษ รอบแรก
สานั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน ได้รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ภาคพิเ ศษ ประเภทรั บ ตรง สอบคั ด เลื อกรอบแรก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 โดยมี ผู้ ผ่ า น
การคัดเลือก จานวน 856 คน ซึ่งมีผู้มารายงานตัว จานวน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60 % และไม่มา
รายงานตัว จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 %
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบีย น ได้ร ายงานผลการรั บสมัค รสอบคั ดเลื อ กบุ คคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงสอบ
คัดเลือก รอบสอง ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558 และการสอบสัมภาษณ์
ในระบบกลาง (Admissions) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งรอบรับตรงสอบคัดเลือก มีผู้มา
สมัคร 1,372 คน ผ่านการสอบคัดเลื อก 763 คน และระบบกลาง (Admission) มีผู้สมัคร 2,070 คน
มีผู้มาสอบ 1,122 คน ผ่านการคัดเลือก 1,121 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.7 สรุปรายงานการดาเนินโครงการประชุมสัมมนาสภานิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ส่งสรุปรายงานการดาเนินโครงการประชุมสัมมนาสภา
นิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 21 “บทบาทสภานิสิต – นักศึกษา กับกระบวนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย
ศรีพฤทธาลัยราชภัฏ สัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ และการจัดประชุมสัมมนาสภานิสิต –
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ประจาเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 จานวน 3 กิจกรรม คือ
1) โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม ประจาปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย น กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 1 และ 4 จ านวน
212 คน จั ดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ส หปฏิ บัติ ตาบล
ด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒ นาระบบงานปกครอง กลุ่ มเป้ าหมาย คือบุค ลากรของโรงเรีย น จานวน 34 คน จัดขึ้นระหว่างวัน ที่
20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง จังหวัดตราด
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทา
วิจัย ในชั้น เรีย น และการวิจัย สถาบั น และเพื่อนาผลวิจัยมาใช้ในการพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของโรงเรียน จานวน 34 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 หนังสือขอบคุณ
ศูนย์กาลังสารองได้ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ร่วม
สนับสนุนเงิน จานวน 3,000 บาท ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศของศูนย์
กาลังสารอง จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ SF STRIKE BOWL อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร์ (MBK) ชั้น 7 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อหารายได้เป็นทุนการศึกษาบุตรกาลังพล เพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.10 การเช่าพระเครื่อง – พระบูชามูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สานักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทาพระเครื่อง – พระบูชาของมูลนิธิฯ เพื่อนาเงิน
รายได้ ไ ปพั ฒ นาการฝึ ก หั ด ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก แห่ ง และที่ ป ระชุ ม ทปอ.มรภ. ครั้ ง ที่ 3
(123)/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ แจ้งความจานงที่จะ
สนับสนุนการเช่าพระเครื่อง – พระบูชาของมูลนิธิฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 การพัฒนาและเผยแพร่ฟอนด์ BSRU BANSOMDEJ
ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อานวยการสานักฯ ได้พัฒนาฟอนด์ BSRU BANSOMDEJ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยอักษรไทยและอักษรละติน ซึ่งใช้สาหรับสื่อสารอัตลักษณ์ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์” ในการดาเนินงาน
เพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริย วงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก ตามที่ได้เสนอไป
แล้วนั้น ขณะนี้ได้มีการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นฟอนด์ BSRU BANSOMDEJ (Version 2.0) โดยมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบพยั ญ ชนะบางตั ว ให้ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ม ากขึ้ น และปรั บ ปรุ ง อั ก ษรละติ น ให้ มี
มาตรฐานสากล เพิ่มรูปแบบอักษรเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย Regular , Oblique , Bold Oblique และ
Black และได้เริ่มเผยแพร่ ดังนี้
1) ผ่านเว็บไซต์ www.behance.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์เสนอผลงานออกแบบของนักออกแบบ
จากทั่วโลก
2) ผ่านเว็บไซต์ www.font.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านฟอนด์โดยตรงของไทยที่มีสมาชิกเข้าใช้
บริการดาวน์โหลดกว่าล้านคน
3) หน่วยงานราชการและเอกชนที่สาคัญในไทยได้นาไปใช้ในการออกแบบสื่อสาร
4) องค์กรเอกชนได้นาไปใช้ในงานการพาณิชย์
5) ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ในต่างประเทศได้รู้จักฟอนด์ และนาไป review พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 ส่งรายชื่อโครงการบริการทางวิชาการแบบหารายได้
มหาวิทยาลั ย มีน โยบายเร่ งด่ว นให้ ห น่ว ยงานดาเนินกิจกรรมที่ส อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ในด้านต่างๆ และให้ 15 หน่วยงาน ดาเนินการนาส่งโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์โครงการ
บริการวิชาการแบบหารายได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่นาส่งแผนดาเนินกิจกรรม แล้ว 2 หน่วยงาน คือ 1) สานัก
โรงเรียนสาธิต และ2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.13 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่ งสรุป ผลการปฏิบัติงานโครงการการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ การถอดบทเรี ย นเทคนิ คการเรี ย นการสอนจากประสบการณ์ ของอาจารย์ค ณะมนุ ษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 และส่งสรุปผลโครงการปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2557 และรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ประแสอย่างยั่งยืน ชุมชนประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ณ Guangxi University for Nationalities
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิ ต
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิ ตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒ นธรรม
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ที่เมือง
หนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 ผลการดาเนินโครงการ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์”
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดโครงการ ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
ในหัวข้อเรื่อง “ย้อนรอยสั งคมสมัย ร.4 – ร.5 ผ่านวรรณกรรมจีน ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.
2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจาปี 2558
สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลั กสูตรต่างๆ ประจาปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ทั้งกรุงเทพฯ และส่ ว นภูมิภ าค
โดยในกรุ งเทพฯ รวมทั้ ง สิ้ น 62 หลั กสู ต ร (หลั กสู ต รใหม่ 9 หลั กสู ต ร) ในส่ ว นภูมิ ภ าค รวม 6 จัง หวั ด
จังหวัดละ 4 – 6 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆที่กาหนดจัดขึ้นนั้นจะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาบุ ค ลากรมากที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น และยั ง มี ก ารบริ ก ารรั บ จั ด ฝึ ก อบรมประเภท
In – house Training ให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และขอความร่วมมือให้ส่งบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผู้สนใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 การเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
กรมกิจการพลเรือนทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก ได้แจ้งกาหนดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยใช้ชื่อ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ.2558 เวลา 15.00 น. โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
เป็นองค์ประธาน ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตให้บุคคล คณะบุคคล

๑๔

จากส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกช น รวมทั้ ง ประชาชนเข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และตามเสด็จในขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ได้รั บ เสื้ อยืดพระราชทาน จานวน 20 ตัว เพื่อร่ว มกิจกรรมดังกล่ าว ซึ่งผู้เข้าร่ว ม
กิจกรรมต้องเป็นผู้บริหาร โดยให้ส่งชื่อ – สกุล และรายละเอียดต่างๆ ไปยังกองบัญชาการกองทัพก ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ดาเนินการ

5.18 หนังสือขอบคุณและการมอบหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี ได้ขออนุญาต ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ภาวะผู้นา : กรณีศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา เพื่อเป็นหนังสื อที่ระลึกในการจัดงาน “คืนสู่เหย้าเทา – ชมพู
ครบรอบ 100ปี” และเป็นอภินันทนาการแก่ผู้เข้าร่วมงานการบรรยายทางวิชาการของศาสตราจารย์ ดร.
สายหยุ ด จ าปาทอง รวมทั้ ง ได้ มอบหนั ง สื อ ที่ ระลึ กให้ แ ก่ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา
จานวน 5 เล่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จาก Edith Cowan University on June 23,2015
Associate Professor Jim Cross ตัวแทนจาก Edith Cowan University (ECU)
มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาปรึกษาเรื่อง กาหนดการเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง
โอกาสความร่วมมือทางวิชาการและการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ECU ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รายงานผลการจัดโครงการ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ าพระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช า ได้ จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ศูน ย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
ธนาคารไทยพาณิช ย์ และได้ดาเนิ น การประชาสัมพันธ์ผ ลการส ารวจตามโครงการดังกล่าวลงเผยแพร่ใน
สถานีโทรทัศน์ Money Channel , สถานีโทรทัศน์ PPTV , สถานีโทรทัศน์ TNN , หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
, หนังสือพิมพ์แนวหน้า , สานักข่าวไทย , และเว็บไซต์ MThai

๑๕

2) ส านั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ จั ด โครงการเสวนาวิช าการ หั ว ข้ อ “แนวทางการจั ด
พิพิธ ภัณฑ์และแหล่ งเรี ย นรู้ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ พระบรมมหาราชวัง และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่ าวประชาสัมพันธ์ HU – SO ระหว่าง
วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

รับทราบ

6.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558 นั้น เพื่อให้พิจารณาการคัดเลือกศิ ษย์เก่าดีเด่นประจาปี 2558 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเหมาะสม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558 และ
เพื่อ เสนอชื่อ ให้ มหาวิท ยาลั ย จั ดท าโล่ ป ระกาศเกี ยรติ คุณ โดยให้ ส มาคมศิษ ย์เ ก่า บ้า นสมเด็ จเจ้า พระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงต่อไป และดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้สารวจการส่งคืนหนังสือของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วน
ของนิสิตนักศึกษาทางสานักได้สอบถามเป็นระยะ ส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหน่วยงานต่างๆ ทางสานัก
ได้จัดทาหนังสือทวงถามส่งไปยังหน่ วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ที่ยืมหนังสือ
ของสานักวิทยบริการฯ ส่งคืนหนังสือตามระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม
สารสนเทศ

รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการส่งคืนหนังสื อไปยัง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

๑๖

เลิกประชุม เวลา 12.12 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

