๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๗. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๓. นายสุชาครีย์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๖. อาจารย์ณัฐมน
2๗. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร
๒๙. อาจารย์ ดร.ธิดา
3๐. อาจารย์วนิดา
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ปทุมชาติพัฒน์
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
วรรณบวรเดช
แก้วศรีมล
อมร
ชื่นชัน
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

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.

อาจารย์อดิเรก
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๓. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
5. อาจารย์ ดร.ปัทมา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
8. อาจารย์ศศิกัญชณา
9. อาจารย์วิเชียร
1๐. อาจารย์วรัญญา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

วัชรพัฒนกุล
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ฉายสินสอน
กังวานโสภณ
พัดเอี่ยม
นิลผาย
บัวทอง
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
มหาบรรพต

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

วิไลลักษณ์
อินทรสมพันธ์
โชติรัตนศักดิ์
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
ศิริสวัสดิ์ชัย
ผ่องพิทยา
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
อภิรัตน์วรเดช

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๓

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
1๖.
1๗.
1๘.
๑๙.
๒๐.
2๑.
2๒.
2๓.
2๔.
2๕.
2๖.
2๗.
2๘.
๒๙.

อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์อรพิมพ์
อาจารย์ภัทิรา
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์จันทรัศมิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์สายฝน
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์

กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
มงคลเคหา
มาศมาลัย
ใจเย็น
ผลเจริญ
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
สิริวุฒินันท์
ยืนยงชัยวัฒน์
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
ทรงเสี่ยงไชย
ปานกลาง
วาตะ
สืบสวัสดิ์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. นางสาวกัลย์ธมน
3. อาจารย์อภิญญา

หงส์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

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

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

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

๔

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม
การแก้ไข

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่ มี

เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข
ดังนี้
ในหน้า 34 ตัดข้อความ “ส่วนสาเหตุของการที่นิสิตนักศึกษาต้องเข้าคิวเป็นแถวยาวนั้น เนื่องมาจาก
การรอคิวเพื่อถ่ายรูปกับงานเทคโนโลยีการศึกษา”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2559 โดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแหล่งเงินงบประมาณ และอนุมัติจ้างออกแบบ (โดยวิธีคัดเลือก
แบบจากัดข้อกาหนด)
นายสุวิทย์ มุดทะเล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดเตรียม
ข้อมูล งบประมาณเพื่อการปรั บ ปรุ งอาคาร กองอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ประชุมและมอบหมาย
ให้ดาเนินการสารวจห้องเรียนต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นงานปรับปรุงเฉพาะภายใน และในส่วนของงาน
ปรับปรุงภายนอกจะดาเนินการตามแผนงบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้ ส่วนภายในอยู่ระหว่างการดาเนินการ
สารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 20 – 21
มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้ประชุม เรื่อง การจัดการแผนงบประมาณ ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยผู้อานวยการสานักงบประมาณ ได้แจ้งเรื่องการของบประมาณต่างๆ ของแผนงบประมาณ อาทิ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ ให้จัดทาแผนล่วงหน้า 5 ปี และประเด็นที่สองพูดถึงเรื่องความพร้อมของการจัดทาแผน
งบประมาณให้สมบูรณ์ ที่ผ่านมางบประมาณส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากขาดความพร้อม และไม่มี
เอกสารประกอบ
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การจั ด ท าแผนเพื่ อ ของบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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3.2 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการเตรียมการได้ประชุมหารือ
กับทุกหน่วยงาน ซึ่งจากเดิมได้แจ้งว่า ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 มีบางหน่วยงาน
ไม่เข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลจึงได้อธิบายและแจ้งให้นาส่งภายในวั นที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 จึงขอความ
ร่วมมือหน่วยงานส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อนาส่งให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายพิจารณา และ
นาส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่ยังไม่นาส่งแฟ้ มข้อมูล ให้ส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาและนาส่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559
3.3 การขอเช่าใช้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ สื บเนื่องจากได้ รับ มอบหมายให้ ศึกษา
รายละเอียดและข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติมนั้น ทางบริษัทได้มีรูปแบบการเพิ่มจานวน Wi-Fi 2 รูปแบบ คือ
รู ป แบบที่ 1 ขอเช่ า พื้ น ที่ แ ละติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ และรู ป แบบที่ 2 ขอเ ช่ า พื้ น ที่ โ ดยมี อุ ป กรณ์ ร องรั บ
หากมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์รองรับอยู่แล้วทางบริษัทจะขอเช่าโดยไม่ลงทุนกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทั้งสองรูปแบบ
บริษัทมีเงื่อนไขว่า หากมหาวิทยาลัยเลือกให้บริษัทมาลงทุน ทางบริษัทจะเลื อกบางจุดเท่านั้น ทางสานัก
คอมพิว เตอร์ ได้ดาเนิน การเจรจากับทางบริษัทว่าหากเช่าต้องเช่าทั้งหมด และราคาที่บริษัทเสนอเท่าเดิม
เหมาจ่ายอัตราปีละ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยไม่สามารถต่อรองราคาได้
แต่สามารถต่อรองการไม่ให้เลือกเช่า หากเช่าต้องเช่าทั้งหมด วิธีแรกที่ไม่รับเพราะว่ามหาวิทยาลัยมี การติดตั้ง
อุปกรณ์อยู่แล้ว หากต้องติดตั้งเพิ่มอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ขณะนี้สานักคอมพิวเตอร์กาลังดาเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบ (Wi-Fi) ที่กาลังหมดอายุการใช้งาน และไม่รองรับกับปริมาณของนิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถรองรับ
ได้ 280 จุ ด ตอนนี้ ยื น ยัน ได้ว่า ให้ ทางบริ ษัทเช่าได้เ พียง 350 จุด โดยที่จะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลั ย
ค่อนข้างน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ และพิจารณา
ในการตัดสินใจและนาเสนอในที่ประชุมต่อไป
3.4 ข้อมูลอัตราว่างและการขออนุมัติอัตราอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การขออัตรากาลัง ในส่วน
ของอัตรากาลังที่ลาออกไปแล้วว่างลง ยังคงจัดสรรให้เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนงบประมาณแผ่นดินเป็นงบบารุง
การศึกษาก่อนเบื้องต้น เพื่อดูพฤติกรรมการทางานของบุคคลที่รับเข้ามาก่อนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หาก
ผ่ า นการทดลองงานแล้ ว ต้ อ งประเมิ น เพื่ อ เข้ า สู่ ง บประมาณแผ่ น ดิ น ต่ อ ไป ส่ ว นอั ต ราใหม่ ที่ ข อมานั้ น ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาความจาเป็น โดยมีหลักเกณฑ์ 4 ข้อ คือ 1) สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของ
ประเทศที่ต้องการพัฒนา 2) การขาดแคลนศักยภาพของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น 3) จานวนนิสิตนักศึกษาต้องมี
สัดส่วนเหมาะสมในการรองรับ 4) ปัจจัยอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.5 การร้องเรียนของชุมชนเรื่องนิสิตนักศึกษาจอดรถกีดขวางการสัญจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการร้องเรียนของ
ชุมชนเรื่องนิสิตนักศึกษาจอดรถกีดขวางการสัญจร ได้ดาเนินการจัดประชุมหารือกับคณะกรรมการหลายฝ่าย และ
มีการติดประกาศ เวลาปิด – เปิดประตูหลังมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดเวลา 06.00 – 14.00 น. และปิดประตูหลัง
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หลังจากได้ติดประกาศปิดประตูหลังเวลาดังกล่าว ได้รับการร้องเรียน
จากชุ มชนอีก 1 ฉบับ ชุมชนได้ ร้องเรียนว่า ขอให้ เปิดประตู หลัง ซึ่งในที่ประชุมมีมติว่าในช่วงปิดภาคเรียน
ควรปิดประตูหลังเพื่อป้องกันปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหา ด้านยาเสพติด ปัญหาด้านความปลอดภัย และอื่นๆ
จึงได้มีการปิดประตูหลังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและคณาจารย์
และนิสิตนักศึกษาเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงิน โครงการบริ การวิชาการเพื่อก่อให้เกิด
รายได้
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการรับเงินและขอถอนเงิน โครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
นางมรกต ภู่ทอง ผู้อานวยการกองคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ขอพิจารณารายงานการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้หน่วยงาน
ต่างๆ รายงานข้อมูลให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทางกองคลั ง จึ ง ก าหนดแนวทางในการด าเนิ นการรั บ เงิน การขอถอนเงิน รวมถึ งการจั ด ทารายงานการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดีย วกัน และหากหน่ว ยงานต่างๆ ดาเนิ นงานโครงการบริการวิช าการต้องจัดทารายงานการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ และนาส่งกองคลังภายในวันที่ 7 ของเดือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยกาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติการดาเนินการรับเงิน การขอถอนเงิน รวมถึงการจั ดทารายงานการดาเนินงานโครงการบริ การ
วิชาการนั้น เหตุเพราะต้องการให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
และเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจสอบในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ประกาศแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการรั บ เงิ น และถอนเงิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการรับเงินและถอนเงิน
อย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนาไปใช้ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
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4.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินนอกงบประมาณ
ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ มี จ ดหมายบัน ทึ ก ขอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ซึ่งพบว่าลูกหนี้เงิน
ยืมของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ชาระเงินยืมคืนเป็นเงินสดจานวนมาก และลูกหนี้ชาระเงิน
ยืมคืนล่าช้าเกินระยะเวลาที่กาหนด กองคลังจึงได้จัดหากระบวนการเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อผู้ยืมเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดทาเป็นประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินนอก
งบประมาณ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ
ศึกษาขั้นตอนในการยืมเงินนอกงบประมาณอย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนาไปใช้ปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อลดประเด็นปัญหาและข้อทักท้วงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาขั้นตอนในการยืมเงินนอกงบประมาณ
อย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนาไปใช้ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
4.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์ ได้ จัดท า (ร่ าง) บัน ทึกข้อ ตกลงความร่ว มมือ การท าหลั กสู ต ร
สาขาวิช าผู้ ประกอบการอาหารไทย ซึ่งเป็ นการทาข้อตกลงความร่ว มมือระหว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา กั บ ดร.ยิ่ งศัก ดิ์ จงเลิ ศเจษฎาวงศ์ ผู้ อานวยการวิทยาลั ย เทคโนโลยีธุ รกิ จ
การอาหารไทยและนานาชาติ โดยจะมีการลงนามในบันทึก ในวันพฤหั สบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอนาเสนอ
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทาหลักสูตร สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารไทย ดังกล่าวเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) เพื่อร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทาหลักสูตร สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
ไทย และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ คณบดีและรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ (MOU) กับ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ธุ ร กิ จ การอาหารไทยและนานาชาติ เพื่ อ เปิ ด หลั กสู ต รสาขาวิ ช า
ผู้ประกอบการอาหารไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
4.4 การร่วมถวายพระราชกุศล อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในมหามงคลวโรกาส
มู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ น้ อ มเกล้ า ฯ เพื่ อ เยาวชนในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ก าหนดจั ด พิ ธี เ จริ ญ
พระปริตมหากุศลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ
เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ 70 ปี วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559 และในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จะ
ทรงเจริ ญ พระชนพรรษา 7 รอบ วั น ที่ 12 สิ งหาคม พ.ศ.2559 กับทั้ งได้ มีส่ ว นร่ว มทาบุญตามศรัทธา
เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชา ทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ พระอุโบสถวัดเทพศิริ นทราวาสราชวรวหาร มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา
มีส่วนร่วมถวายพระราชกุศล อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในมหามงคลวโรกาส และจัดหาทุนสมทบมูลนิธิ
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ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อที่มูลนิธิฯ จะจัดพิมพ์นามของผู้อุปถัมภ์ลงใน
หนังสือที่ระลึก ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ และสาหรับผู้ที่บริจาคเงิน
ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป มูลนิธิฯ ขอเชิญเข้าเผ้ารับของที่ระลึกประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ม า กล่ าวเพิ่ มเติม ว่ า เนื่ องจากมี ห ลายรายการ
ที่ขอร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสนับสนุน เงินสมทบได้เป็นจานวนมาก มอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร พิจารณา หากเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลต่างๆ มหาวิทยาลัยขอร่วมบริจาคเงินสมทบ ขั้นต่าหน่วยงานละ 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า จานวนเงิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร พิจารณา หากมีหน่วยงานอื่นๆ ขอเชิญ
ร่วมถวายพระราชกุศลหรือขอเชิญร่วมบริจาคที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่ องในโอกาสมหามงคลต่างๆ มหาวิทยาลั ยขอร่ว มบริจาคเงินสมทบ ขั้นต่าหน่ว ยงานละ 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
4.5 การลงข้อความถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ
พ.ศ.2559 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ.2559 ณ บริเวณสวนอัมพร โดยจัดทาหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญมหาวิทยาลัยร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในหนังสือวันแม่แห่งชาติ
ปี 2559 โดยลงข้อความในหนังสือฯ ในอัตรา ดังนี้
1. ด้านใน 4 สี เป็นเงิน 10,000 บาท
2. หน้าคู่ 4 สี เป็นเงิน 20,000 บาท
3. ด้านใน 1 สี เป็นเงิน 5,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ด้านใน 1 สี
เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4.6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักศึกษาห้ามจอดรถจักรยานยนต์บนผิวจราจรบริเวณซอย
อิสรภาพ 13
สานักงานเขตธนบุรี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ในซอยอิสรภาพ 13 มีจักรยานยนต์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จอดกีดขวางทางจราจรบนผิวถนนซอยอิสรภาพ 13
ทาให้ประชาชนผู้อาศัยในซอยดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับซอยดังกล่าวเป็นซอย
ที่แคบไม่มีทางเท้าให้สั ญจร จึงขอความร่ว มมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษามิให้นารถจักรยานยนต์จอดในบริเวณดังกล่าว
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่
จอดรถจักรยานยนต์บริเวณสวนหย่อมด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่จอดจักรยานยนต์ได้ 300
คัน และบริ เวณหน้ าส านักศิล ปะและวัฒนธรรม ขอความร่ว มมือคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยช่ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทราบ หากยังมีการจอดรถจักรยานยนต์บนผิวจราจร
บริ เวณซอยอิสรภาพ 13 เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะมีมาตรการจับ ปรับ ล็ อกล้อ ต่อไป และมหาวิทยาลั ยได้
ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดประตูทางเข้า – ออกด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยวันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 06.00 14.00 น. ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่เปิดให้บริการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน
ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นอีกหนึง่ ในมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนจากนิสิต
นักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากมาย และได้สังเกตเห็นมีคณาจารย์บางท่านแสดงความ
คิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อพบนิสิตนักศึกษา
แสดงความคิดเห็นหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media)
ขอให้ช่วยชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และมอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษา หากพบ
นิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือเขียนข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้จับภาพหน้าจอ
(Capture Screen) และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหามาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล หามาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป และมอบหมาย
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา หากพบนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ เขี ย นข้ อ ความที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้จับภาพหน้าจอ (Capture Screen) รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อหา
มาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในลาดับต่อไป
4.7 การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562
(ฉบับปรับปรุง)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าโครงการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) ตามกระบวนการจัดทาแผน
ทั้ ง โดยการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การน าส่ ง ข้ อ มู ล หน่ ว ยงานเพื่ อ วิ พ ากษ์ ฯ ลฯ ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ใ นสภาพการณ์ พั ฒ นานวั ต กรรมแข่ งขั น และสร้ า งนวั ต กรรม ความเป็ น เลิ ศ ของ
มหาวิทยาลัย เสริมสร้างจุดเด่นที่ชัดเจนและการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิท ยาลัยคุณภาพ
ที่มีความเป็นเลิศ โดยการสังเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการจัดทาแผนตามวัตถุประสงค์ กองนโยบายและแผน
ได้น าร่ า งแผนกลยุ ท ธ์ม หาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยา พ.ศ.2558 - 2562 (ฉบั บปรับปรุง )
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) และรับฟังการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.
2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ การทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 2562 (ฉบับปรับปรุง) และแก้ไขปรับปรุงตามการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

๑๐

4.8 ขออนุมัติงบประมาณในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่ว ถึง จานวน 256,800 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยชาระเป็นรายเดือน
เดือนละ 42,800 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดแต่ละเดือน
ประกอบด้วย
1. จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์หรือจัดทาภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ชิ้นข่าว / เดือน
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้รับการเผยแพร่ (เป็นอย่างน้อย)
2.1 สิ่งพิมพ์ 6 พื้นที่สื่อ / เดือน
2.2 สื่อออนไลน์ 10 พื้นที่สื่อ / เดือน
3. ติดตามสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าว
4. เก็บรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
5. ทาสรุปส่งรายงานพร้อมมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ไพฑู ร ย์ มากสุ ข กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรมี พื้ น ที่ สื่ อ ที่ เ ป็ น วาระส าคั ญ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น วั น คล้ า ยวั น ถึ ง แก่ พิ ร าลั ย สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกทราบและเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และสานักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พื้นที่สื่อในการประชาสัมพันธ์
ข่ า วสารส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในส่ ว นของการต่ อ รองราคาและรายละเอี ย ดต่ า งๆ มอบหมายส านั ก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศดาเนินการ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การ และมอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร และส านั ก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและนาเสนอให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภา มหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 6/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 ชี้ แ จงข้ อ มู ล การขอรั บ จั ด สรรงบประมาณ หมวดอุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงข้อมูลการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบอุดหนุน
ค่าใช้ จ่ ายบุ คลากรพนั ก งานมหาวิทยาลั ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเงิ นสายวิช าการ (1.7)
สายสนับสนุน (1.5) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตาแหน่งทางวิชาการ ค่าประกันสังคม และปรับเงินเดือน
ประจาปี 6 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดงบประมาณการขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑๑

(1) อัตราค่าจ้างที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
สายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 35,700 บาท
วุฒิปริญญาโท เดือนละ 29,750 บาท
สายสนับสนุน วุฒิปริญญาโท เดือนละ 26,250 บาท
วุฒิปริญญาตรี เดือนละ 22,500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 ผลการพิ จ ารณาการตรวจประเมิ น การขอความเห็ น ชอบรั บ รองความเหมาะสมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบรับรอง
ความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเทคนิคการแพทย์
ซึ่ ง สภาเทคนิ ค การแพทย์ มี ม ติ เ ห็ น ชอบรั บ รองความเหมาะสมดั ง กล่ า ว เป็ น ระยะเวลา 1 ปี ก ารศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2559) ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต้อ งยื่ น ค าขอรั บ รองสถาบั น โดยมี ก ารส่ ง รายงานและเอกสารที่เ กี่ ย วข้ อ งครบถ้ ว นเสนอต่อ สภาเทคนิ ค
การแพทย์ ในปีการศึกษาสุดท้ ายที่ยังได้รับการรับรองล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 ผลการดาเนินงานจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของกรมการปกครอง
กองอาคารสถานที่ฯ ได้ส รุปยอดเงินค่าเช่าสถานที่จัดสนามสอบให้ กับกรมการปกครอง
โดยคานวณจากจานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 7,447 ที่นั่ง เฉลี่ยค่าหัวละ 40.28 บาท ต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ ว น) และได้ ด าเนิ น การส่ ง ยอดเงิ น ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ก องคลั ง เพื่ อ ออก
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมนารายได้เข้าโครงการเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 ผลการคัดเลือกทุนการศึกษาสถาบันขงจื๊อ ประจาปี 2559
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการเรื่องทุนการศึกษา
รัฐบาลจีนและทุนการศึกษาสถาบัน ขงจื๊อ ประจาปี 2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานฮั่นปั้น
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ อ นุ มั ติ ทุ น การศึ ก ษาประเภทต่ า งๆ ให้ กั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น และ
บุคคลภายนอก จานวน 54 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15
นายวราวุ ธ สั ม พั น ธมิ ต ร นิ สิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
“สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 (ระดับชาติ) และจะเข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.7 ผลการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559 และได้ มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ แ ทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 2 คน
เป็นกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมติที่ประชุมให้เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 1 คน เป็นกรรมการโดยพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดสายละ
1 คน ซึ่งผลการเลือกได้ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คือ อาจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล และ
ผู้แทนจากพนักงานสายสนับสนุ น คือ นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 502 คน
ใช้สิทธิ์เลือก จานวน 329 คน คิดเป็น 65.54 %
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 การตีความข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี นายวรพงษ์
วรรณศิริ ประธานคณะกรรมการกฎหมายฯ นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ และ
นายสุ ช าครี ย์ ก่ อเกี ย รติ ตระกู ล ผู้ อ านวยการส านั กงานอธิ การบดี ร่ว มกั น ประชุ ม เพื่ อพิ จ ารณา ตี ค วาม
ความหมายของคาว่า “บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตามข้อ 12 และ ข้อ 13
แห่งข้อบังคับ ฯ ว่าด้ว ยการบริห ารงานและการดาเนินงานของโรงเรี ยนสาธิต พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติ
เป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า ค าว่ า “บุ ค คลภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา” หมายความถึ ง (1)
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ้างให้ปฏิบัติงานตามภารกิ จของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนั กงานมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา (2) ลู กจ้างประจาส่ วนราชการที่สั งกัดมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (3) ลูกจ้าง
ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ลูกจ้าง ตามที่งานวินัยและนิติการได้ให้ความเห็น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 รายงานการศึกษาดูงานโรงพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การพิมพ์
คณะกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดตั้งศูนย์การพิมพ์ ได้รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานเรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์การผลิต บริษัท ฟูจิ ซีร็อก (ประเทศไทย) เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 จดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปจดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจาประเทศไทยดังนี้
1. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
ประจาปี 2560 แก่นักศึกษาไทยที่ต้องการจะเรียนกับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการทุนการศึกษา
ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจาปี พ.ศ.2560 (Monbukagakusho : MEXT) มีทุนนักวิจัยสาหรับนิสิต จานวน 36 ทุน

๑๓

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จานวน 12 ทุน ทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จานวน 8 ทุน และวิทยาลัย
การฝึกอบรมเฉพาะทาง จานวน 4 ทุน
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ ทางมหาวิทยาลัยฯ ประชาสั มพันธ์ข้อมูล
เรื่องทุนให้แก่นิสิตนักศึกษา
3. แบบฟอร์มใบสมัครสามารถขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ทั้งที่กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ หรือทาง (http://www.th.emb-japan.go.jp.) และส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ที่สถานทูตฯ ที่สาขากรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่
4. ส าหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจทุ น ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ห รื อ วิ ท ยาลั ย การฝึ ก อบรม
เฉพาะทาง ต้องส่ งใบสมัครผ่ านกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
หรือทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th ภายในกลางเดือนพฤษภาคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ได้ทางไปร่วมประชุม เรื่องความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานการดาเนินโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น โครงการประชุ ม
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน
พ.ศ.2559 ที่ Edith Cowan University
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานการเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
ด้านความสัมพันธ์กับสังคม (Engagement)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร เข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ระดม
ความคิดเห็ นเกี่ย วกับ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลั ย ด้านความสั มพันธ์กับสั งคม (Engagement) เมื่อวันพฤหัส บดีที่
2 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.14 สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ถอดบทเรี ย นเทคนิ ค การเรี ย น
การสอนจากประสบการณ์ และการบูรณการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเทคนิค
การเรียนการสอนจากประสบการณ์ และการบูรณการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความ
เป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็น
เลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.
2559 และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
กองอาคารสถานที่แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจัด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก าร เรื่ อ ง “การพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสายสนั บสนุน ” กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้เกิดความรู้ความชานาญและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
กองนโยบายและแผน ส่งสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท
บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี อนุมัติเงินงวดทั้งหมดแล้ว เป็นจานวน
เงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 จานวนเงิน
3,628,060.38 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.18 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาประจาปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference
“University – Community Convergence”
มหาวิทยาลัยสุรนารี และ EngagementThailand (EnT) ได้กาหนดจัดการประชุมสัมมนา
rd
ประจาปี “The 3 Engagement Thailand Annual Conference “University – Community Convergence”
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง
จังหวัด นครราชสี มา เพื่อแลกเปลี่ ยนและพัฒนาองค์ความรู้ให้ สอดคล้ องกับความต้องการของชุมชนและ
เสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา พร้อมทั้งลงทะเบียนและชาระค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
รุ่นที่ 6
สถาบั น พระปกเกล้ า ได้ จั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ น ายุ ค ใหม่ ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 โดยจะเปิดการศึกษาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 และ
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 7 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.) ณ ห้องฝึกอบรม
สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมิต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม โดยผู้สนใจสามารถสมัคร
พร้อมยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้) ซึ่งหลักสูตรเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16
พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 การเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร” Digital Economy for
Management(DE4M) รุ่นที่ 3
มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก รภาครั ฐ (IRDP) ได้ ด าเนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต ร
“เศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร” Digital Economy for Management (DE4M) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้
ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งระดับกลางถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองท้องถิ่น จานวนรุ่นละไม่เกิน 25 คน และมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) การอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอิสตัน
แกรนด์ สาทร กรุงเทพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 การสนับสนุนการจัดงาน “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
คณะแพทยศาสตร์ ศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ขอขอบคุณมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานฯ พร้อมจตุปัจจัยมาร่วมบริจาคสมทบ
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ในการจัดงานครั้งนี้ทาให้มีรายได้จากการจัดงานฯ จานวนกว่า
52 ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.22 ขอขอบคุณการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยาม มี ห นั ง สื อ ขอขอบพระคุ ณ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งละ 1 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (The 1th National Conference on Innovative Education for Sustainable
Development) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 กาหนดตารางกิจกรรมสาหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
สานั กกิจการนิ สิตนักศึกษา ได้แจ้งกาหนดการตารางกิจกรรมส าหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2559 และวันฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2559 เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 รายงานผลการคัดเลือกร้านแต่งหน้า-ทาผมรับปริญญา
โครงการเช่ า พื้ น ที่ ฯ ได้ จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กร้ า นแต่ ง หน้ า - ท าผม งานรั บ
พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยมีร้านมานาเสนอผลงานจานวน 2 ร้าน
ซึ่งร้าน Napat Makeup Artist เสนอราคา 350,000 บาท และ ร้าน PROFESSIONAL MAKE UP P-GLOF
เสนอราคา 315,500 บาท และที่ประชุมมีมติให้ร้าน PROFESSIONAL MAKE UP P-GLOF เป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกด้วยเหตุผล คือ (1) มีประสบการณ์กับหน่วยงานในการแต่งหน้า - ทาผม (2) มีการเสนอผลงานที่
ชัดเจน และ (3) สนับ สนุ น การแต่งหน้ า - ทาผมให้ กับผู้บริห ารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันงานรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานการประชุมการดาเนินการกับผู้บุกรุกสันเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมร่ว มกับสานักงานเขตธนบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม การดาเนินการกับผู้ บุกรุกสันเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยา
และการพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลอง ณ ห้ องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดิศ บุนนาค 1 อาคาร 11 ชั้น 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

๕.26 รายงานผลการตรวจติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
สานักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้เข้าตรวจสถานที่ตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 พบว่ามีข้อบกพร่อง และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายอีกครั้ง พบว่า ผลการตรวจ คือ มหาวิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายจากครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข
สานั กกิจ การนิสิ ตนักศึกษา จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเฝ้ าระวัง ป้องกัน
และ แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการประชุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจจากสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ เจ้าหน้าที่ทหาร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และรองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาจาก
5 คณะ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ อาคาร
100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 สาระสาคัญคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประชุมและดาเนินการจัดทาคู่มื อเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้ นที่ดีแก่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอาคารก่อสร้างและเครื่องจักรกล
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและห้องปฏิบัติการ
3. ด้านอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
4. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล จัดทาหนังสือแจ้ง
ไปยังคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ถึงเรื่องการไม่พร้อมรับ
เป็นเจ้าภาพฯ และประสานการสนับสนุนงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.30 ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระยะที่ 2
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ระยะที่ 2)
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระฤทธิ์ลือชัย โรงเรียนบาเหน็จณรงค์วิทยาคม
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จานวน 120 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 ผลการดาเนินโครงการของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ รายงานผลการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่
นิสิตภายใน คณะครุศาสตร์ และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในการสร้างคุณประโยชน์และเป็นสื่อกลาง
การเผยแพร่ องค์ ความรู้ให้ แก่บุ คลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่ว ไป ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.32 รายงานผลการจัดเสวนาฯ ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะอนุกรรมการดาเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) ได้ดาเนินจัด
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การช่างตะวันตกสู่ราชบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ”
ตามโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.33 การเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการเปิดตัวพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก
เฉลิ มพระเกี ย รติพ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงฉลองสิ ริ ร าชสมบัติ ค รบ 70 ปี ในวั น อาทิ ต ย์ที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.34 สรุปผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ด าเนิ น งานโครงการสั ม มนาเชิงปฏิบั ติก ารพัฒ นาศั กยภาพเชิ งวิ ช าการ
สาหรั บ นั กศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 และโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิช าการ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ.2559
และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม
ท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

๕.35 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม
ในวั น ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ.2558 ณ ชุ ม ชนวั ด บางหญ้ า แพรก จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ในฐานะหน่ ว ยงาน
ที่ดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.36 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2) อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ได้รายงานการเข้าประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคารรัฐสภา 3
3) ศูน ย์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์ธาตุ : SEM : EDS ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ.2559
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9) ชั้น 10
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.37 รายงานผลการจัดโครงการของสานักคอมพิวเตอร์
1. จัดการอบรม “การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI)ผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ”
เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนะนาวิธีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้ง การใช้งานเว็ บไซต์ในส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ณ ห้องการเรียนสารสนเทศ (Edu Room) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 40 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาทุกชั้นปี
2. จัดการอบรม “การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ” เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้
และบรรยายเกี่ยวกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โครงสร้างเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัย
และพระราชบั ญญัติ ว่าด้ว ยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ เมื่อวั นที่ 1 มิถุ นายน พ.ศ.2559
ณ ห้องการเรียนรู้สารสนเทศ (Edu Room) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 40 คน ประกอบด้วยนักศึกษา
ทุกชั้นปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

๕.38 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนมัธยมสาธิต
โรงเรียนมัธยมสาธิตได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนฝ่ายมัธยม” ระหว่าง
วัน ที่ 24 - 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดสุ ราษฏร์ธ านี โดยมีบุคลากรเข้ าร่ว ม จานวน 27 คน
และรายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.39 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สถาบันวิจัยพัฒนา เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว.
(โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัด การวิจัย - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย) ระหว่างวันที่ 2 - 4
มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคม
นักวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 29
เมษายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 70 คน
3) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดโจทย์และข้อเขียน
การเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ระยะที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ณ อาคาร 11 ชั้น 9
4) ศู น ย์ ส ารวจความคิด เห็ นบ้ านสมเด็จ โพลล์ ด าเนิ นการโครงการส ารวจความคิ ดเห็ น
เกี่ย วกั บ ทีวีดิ จิ ตอลของประชาชน และได้ด าเนิน การประชาสั มพันธ์ ผ ลการส ารวจตามโครงการดั งกล่ า ว
ซึ่งผลการสารวจ ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และหนังสือพิมพ์ทีนิวส์
5) ศู น ย์ ส ารวจความคิด เห็ นบ้ านสมเด็จ โพลล์ ด าเนิ นการโครงการส ารวจความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 และการพนันฟุตบอล และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลการ
สารวจตามโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการสารวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บ้านเมื อง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และ หนังสือพิมพ์
เชียงใหม่นิวส์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑

๕.40 โครงการและกิจกรรมของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดโครงการทาบุญปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2559 และโครงการ
อบรม “การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และมารยาทในงานพิ ธี ก าร” ในวั น ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 โดยพิ ธี
ตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นพิธีการทาบุญประจาปี และเวลา 13.00 - 19.00 น. เป็นการ
จั ด ฝึ ก อบรมการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและมารยาทในงานพิ ธี ก าร ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ต าบล
สระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.41 สื่อมวลชนนาบทสัมภาษณ์ไปเผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์ ก าร คณะวิ ท ยาการจั ด การ ให้ สั ม ภาษณ์ สื่ อ มวลชนในประเด็ น พฤติ ก รรมฉาวสะเทื อ นออนไลน์
เย้ย กฎหมายสิ่งท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐ และได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.42 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ จั ด โครงการสั ม มนาความรู้ สู่ วิ ช าชี พ ก่ อ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 7 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559
2) จั ด การประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบนโยบายส าคั ญ และโครงการทบทวนแผนเพื่ อ พั ฒ นา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบทวนเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (อาคาร 27) ชั้น 4
ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย
3) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ การจัดการเรียนรู้เพื่อ
การเทีย บเคี ย งมาตรฐานคุณ ภาพ (Benchmarking) สู่ การจัดล าดับ มหาวิท ยาลั ยชั้น ในในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) (อาคาร 27) ชั้น 4 ห้องประชุมสี
หราช
เดโชชัย
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อ เสริ มสร้ างวั ฒ นธรรมคุณภาพ กับการทบทวนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ
อาคารเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) (อาคาร 27) ชั้น 7 ห้องประชุมแก้วโกเมน เวลา 09.00 16.30 น.

๒๒

6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์
และการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียน เข้ากับการบริการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ในวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559 ณ อาคารเจ้ า พระยาสุ ร วงศ์ วั ฒ นศั ก ดิ์
(โต บุนนาค) (อาคาร 27)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.43 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
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) คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรึกษาหารือการ
ดาเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2) ส านักประชาสั มพัน ธ์แ ละสารสนเทศ ดาเนินการตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลั ย
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.44 แผนสรรหาอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
กองบริห ารงานบุ คคลได้จั ดทาแผนการสรรหาอาจารย์พิ เศษ ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่อ ให้ คณะต่ างๆได้ จั ด ทารายละเอี ย ดสาขาวิ ช าที่ต้ องการ และคุณ สมบัติเ ฉพาะตาแหน่งให้ ก องบริ ห าร
งานบุคคล และจัดทาประกาศฯ รับสมัครฯ ให้เป็นไปตามแผนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.45 ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี พ.ศ.2559
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิต
นักศึกษาใหม่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 ดังนี้
1. ข้อมูลจานวนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2559 จาแนกตามสาย
ปริญญาและขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต
2. รายงานผลการรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
3. รายงานจานวนผู้สมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม
4. รายงานจานวนผู้สมัคร ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบสอง
5. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมให้คาแนะนาข้อมูลด้านวิชาการ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๓

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.43 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

