๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๔. นางสาวอรุณี
๑๕. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๗. อาจารย์ทวีศักดิ์
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๒๐. นายสุชาครีย์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๒. อาจารย์รวยทรัพย์
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
2๕. อาจารย์วรัญญา
2๖. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
2๗. อาจารย์สมบัติ
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์
๒๙. อาจารย์ ดร.ธิดา
3๐. อาจารย์อรพิมพ์
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
๓๒. อาจารย์พรรณา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ปทุมชาติพัฒน์
เดชชัยศรี
ปั้นหุ่น
รัตนพลแสนย์
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
สมศรีพลอย
อภิรัตน์วรเดช
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
พูนพิน

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.

อาจารย์สิทธิศักดิ์
อาจารย์วิชุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์จักฤษณ์
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์กิตติ
อาจารย์พรธิภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นางมรกต
2.
นายสุวิทย์
3.
นางสาวกัลย์ธมน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
5. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
6. อาจารย์อนุรักษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
8. อาจารย์ ดร.ปัทมา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
1๐. อาจารย์พรรษา

จรรยาวุฒิ
สารสุวรรณ
เรืองไชยศรี
ฐานสุวรรณศรี
ศรีหามี
ทวีถาวรสวัสดิ์
สิริวุฒินันท์
อินจวงจิรกิตต์
ปฏิเวธวิทูร
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
พนาลี
ฉายสินสอน
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
เชี่ยวชาญ
ไกรเทพ
บัวทอง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
ภู่ทอง
มุดทะเล
ภัคเวทพิสิษฐ์
ดิลกสัมพันธ์
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
โกวิทวที
มากสุข
บุญแจะ
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
ศิริสวัสดิ์ชัย
ตระกูลบางคล้า

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อาจารย์ถาวร
อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์วนิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วาปี
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์ธีรถวัลย์
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางบุญเพ็ญ
นางจันทร์จิรา

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

วัฒนบุญญา
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
ชื่นชัน
สะอาดเอี่ยม
ใจเย็น
คงอินทร์
ผลงาม
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
ยืนยงชัยวัฒน์
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
ปานกลาง
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
หงษ์ทอง
ภระกูลสุขสถิตย์

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
1.1 การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดี โดยมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2558
เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ อนุรักษ์ บุญแจะ เป็นคณบดี
วิทยาลัยการดนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ เป็นคณบดีวิทยาลัยการดนตรี

๔

1.2 รายงานผลการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
นางสาวอรุ ณี คู่วิมล แจ้ งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการรับสมัครนิสิ ตนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1/2558 นิสิตนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว ในการรับสมัครรอบที่ 2 ภาคปกติ ประมาณ 2,930 คน
การรั บ สมัครรอบที่ 3 ไม่ส ามารถสรุ ป ยอดได้เนื่องจากนิสิ ตนักศึกษาใหม่ต้องมารายงานตัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2558 ส่ว นการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ) จะรายงานตัว นิสิตนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 26
กรกฎาคม 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การรายงานผล
จานวนนิสิตนักศึกษาใหม่ทั้งหมด เพื่อนาไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เช่น การจัดทาหนังสือ
เส้นทางสู่บัณฑิต ของแต่ละคณะรวมทั้งการดาเนินงานจัดการสิ่งต่างๆ สาหรับการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่
และสิ่ งที่ควรดาเนิ น การ คือ ป้ ายต้อนรั บ นิสิ ตนักศึกษาใหม่ ต่อไปนี้ ขอมอบหมายส านักประชาสั มพันธ์ ฯ
หากมีบุคลากรเข้าใหม่ หรือบุคคลภายนอกมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มๆ ควรจัด ทาป้ายต้อนรับด้วย
รวมทั้งการจัดทาป้ายแสดงความยินดี และป้ายอื่นๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

1.3 การชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 19 กรกฎาคม
2558 กองนโยบายและแผน นาโดย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต ได้ไปชี้แจงงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 ที่สานักงบประมาณ มีประเด็นที่ต้อง
ดาเนิ น การ คื อ การใช้ ง บประมาณของหน่ ว ยงานต่า งๆ ควรเร่ ง ใช้ จ่ ายงบประมาณแผ่ น ดิ น ให้ ห มดก่ อ น
ส่วนงบ บ.กศ. ควรนามาใช้ห ลังจากใช้งบประมาณแผ่นดินหมดแล้ว หากมหาวิทยาลัย ใช้ เงินงบประมาณ
แผ่ นดินไม่ห มด ในปี ถัด ไปจะได้รั บงบประมาณลดลง ขอมอบหมายให้ ทุกหน่วยงาน เร่งสารวจสิ่ งที่จะขอ
งบประมาณแผ่ น ดิ น ในปี ถั ด ไป เพื่ อ ที่ ก องนโยบายและแผนจะด าเนิ น การสั ง เคราะห์ ค วามจ าเป็ น และ
ควรให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ ก ารฯน าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 6/2558 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 9
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.5 จาก “งานเทคโนโลยีสื่อสาร” เป็น “งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา”
มติที่ประชุม
แก้ไข

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 โดยมีการ

๕

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องการปรับเงินเดือน
ข้าราชการขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ปรับขึ้นเงินเดือน
4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น ผลงานของสภาคณาจารย์ ฯ ทั่ ว ประเทศ ดั ง นั้ น
ขอมอบหมายกองนโยบายและแผนดาเนิ นการของบประมาณในส่ วนนี้ เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

3.2 การเปิด สอนหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ของหน่ว ยฝึ ก ปฏิ บัติ การวิ ชาชี พสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า สื บ เนื่ อ งการขออนุ มั ติ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
จ.สุพรรณบุรี ควรดาเนินการจัดทาให้เป็นศูนย์ นอกที่ตั้งที่ถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพราะจะมี
โอกาสในการของบประมาณ การก่อสร้างอาคารโดยงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของหลักสูตร คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หลักสูตร รปศ. ที่จะเปิด จะครบรอบที่จะพัฒนาใหม่ จึงมีความกังวลว่า
จะเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ทางฝ่ายวิชาการ
ได้สอบถามทาง สกอ. แล้วว่าหลักสูตรที่จะเปิดในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ต้องถูกเปิดสอนมาแล้ว 1 ภาคเรียน
แต่ห ลักสู ตรนี้ สภามหาวิทยาลั ยไม่ได้บ อกว่าไม่ให้ เปิด เพียงแต่ ตั้งข้อสังเกต เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร
ที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก 2 ปี สามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ หากเกิ ด ข้ อ ขั ด ข้ อ งสามารถน ามารวมในหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ดาเนินการเรื่องหลักสูตร
ต่อไป และจัดทาแผนของบประมาณในการสร้างอาคารต่างๆ ที่หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมฯ
3.3 การดาเนินการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้า การดาเนินงาน
การจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 1) อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องเรียนที่ชารุด ได้ดาเนินการเรียบร้อย
แล้ ว 2) อุ ป กรณ์ สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ป ระจ าห้ อ งประชุ ม อาคาร 1 ชั้ น 4 ที่ ช ารุ ด ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยอื่น มีการปรับปรุงเป็นจอใหญ่ทั้งหมด ซึ่งเป็นการใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ในส่วนนี้ต้องหารือ
กั บ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก ครั้ ง 3) อุ ป กรณ์ ร ะบบโทรศั พ ท์ ทางบริ ษั ท ได้ เ ข้ า มาส ารวจแล้ ว
เพื่อจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวดาเนินการต่อไป

๖

3.4 การปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างอาคารช่อชงโค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่
ชั้นล่างอาคารช่อชงโค ขณะนี้ คณะทางานได้ล งพื้นที่ปรับปรุง ได้เข้าพื้นที่ดาเนินการ และในส่ว นของร้าน
Lawson 108 ได้มอบพื้นที่ให้ทาง Lawson 108 แล้ว โดยจะรีบดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

3.5 การเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ มี
หน่วยงานและองค์กรส่งข้อมูลรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 99 หน่วยงาน รวมจานวน 5,201 คน และ
จะต้องไปรับเสื้อพระราชทานในต้นเดือนสิงหาคม 2558 หากรับเสื้อพระราชทานแล้ว จะแจ้ง กาหนดการ
ให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักวิทยบริการฯ ได้สารวจ
การส่ ง คื น หนั ง สื อ ขณะนี้ ยั ง ส่ ง คื น ไม่ ค รบ จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ยื ม หนั ง สื อ ของ
สานักวิทยบริการฯ ส่งคืนหนังสือ ตามระยะเวลาที่กาหนด หากท่านที่ค้างส่งหนังสือ มีความประสงค์จะยืม
หนังสือสามารถยืมต่อได้ โดยการนาหนังสือให้เจ้าหน้าที่วิทยบริการฯ สแกนหมายเลขเข้าระบบการส่งคืนหนังสือ
ให้ เรี ย บร้ อยก่ อ น
และการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ส าหรั บ ห้ อ งสมุ ด ที่ ห น่ ว ยฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ สระยายโสมฯ
จานวน 450 เล่ม ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ นั้น ขอหารือเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ศึกษาข้อมูลงบประมาณ
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการจัดทาห้องสมุดนั้นรวมถึงวัสดุอื่นๆ ด้วยหรือไม่ เพื่อนาเข้าประชุมหารือจัดสรร
งบประมาณสาหรับจัดซื้อหนังสือ
3.7 ค าสั่ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้ า พระยา เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุม การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า
ดีเด่น ประจาปี 2558 เมื่อได้รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ขอมอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า
ดี เ ด่ น เหล่ า นั้ น เพื่ อ จั ด ท าเป็ น วิ ดี โ อน าเสนอในงานคื น สู่ เ หย้ า ในวั น ที่ 19 กั น ยายน พ.ศ. 2558
และรายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการจะนัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

๗

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/๒๕๕๔ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย
และต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเรื่องการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยอาศัยอานาจตาม
ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลตามรายชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
วงษ์วิทิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
โกวิทวที
กรรมการ
4. อาจารย์สุรศักดิ์
เชื้องาม
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.มงคล
สมกิตติกานนท์
กรรมการ
6. อาจารย์วรรณภร
ศิริพละ
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.สุภาพร
ศรีหามี
กรรมการและเลขานุการ
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/๒๕๕๔ ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ลิ้ ม สุ ข วั ฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ โดยมี ว าระ
การดารงตาแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดี
คณะครุ ศาสตร์ ในวัน ที่ 30 กัน ยายน ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้ การดาเนิ นงานของคณะครุศาสตร์ เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการเรื่องการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยอาศัย
อานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลตามรายชื่ อ ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา
ด่านพาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา
เลาหนันทน์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
กรรมการ
5. อาจารย์ประยงค์
อ่อนตา
กรรมการ
6. อาจารย์อัครนันท์
อัศวรัชต์โภคิน
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
พงศ์พัฒนโยธิน
กรรมการและเลขานุการ
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4.3 ขอแก้ไ ขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้า พระยา เรื่อง ค่าประชุมปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้มหาวิทยาลัยได้ทราบหลักเกณฑ์และ
แนวทางเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก าหนดให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน 3 ระดั บ คื อ
ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง ขอแก้ ไ ขประกาศเรื่ อ ง
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเหมาะสม
มติที่ประชุม เห็น ชอบ การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าประชุม
ปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.4 สรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการให้ทุนพัฒนา
บุ ค ลากร ครั้ ง ที่ 3/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558 มี ผู้ ข อรั บ ทุ น เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
จ านวน 11 ราย ตามระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยการให้ ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร พ.ศ. 2552 ข้ อ 8 (4) ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาจ านวนเงินทุนสนั บสนุนการศึ กษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็ นชอบให้ ได้รั บทุ นสนับสนุ น
การศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกและปริ ญญาโท จานวน 11 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ผู้ ข อ รั บ ทุ น ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก
และปริญญาโท จานวน 11 ราย ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกาหนด
4.5 ร่ า ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา เรื่ อง บัญชีอัตราเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ รั บ มอบหมายให้ จั ด ท าร่ า งบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี แ ละผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ครั้งที่ 11/2558 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง บัญชีอัตรา
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/๒๕๕๘
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ (เหม ผลพั น ธิ น ) ชั้ น 14
และได้สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
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5.2 สรุปการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักกิจการนิสิตนักศึกษาและ
รองคณบดีฝ่ ายกิจ การนิ สิ ต นั กศึกษา ทั้ง 4 คณะ เข้าร่ว มประชุมเตรียมความพร้อ มงานพิธีพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตภาคกลาง ประจ าปี พ.ศ.2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการด าเนิ น งาน
ได้จัดทาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 และคาสั่งอนุกรรมการ
ฝ่ายอารักขาฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการจัดประชุมสาหรับหัวหน้าหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
และการประชุมฝ่ายอารักขาฯ ทั้งหมด ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4
จากนั้ น เวลา 13.00 น. จะเป็ น การประชุมบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย โดยมีวัต ถุประสงค์ 2 เรื่อ ง คื อ
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2558 และการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จานวน 3 ฐานข้อมูล
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ส านั ก พิ ม พ์ Cengage
Learning (Indo – China) จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จานวน 78 แห่ง ภายใต้กากับ/สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จานวน 3 ฐานข้อมูล
ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูล Academic OneFile 2) ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library
และ 3) ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (e-Book) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณาจารย์ทราบ

5.4 รายงานผลการศึ ก ษาดู ง านระบบฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดาเนินการ
ศึ ก ษาดู ง านระบบฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐ านคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ช าติ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ควรจัดทาประกาศ
แจ้งให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทราบ ในการที่จะนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
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5.5 รายงานผลการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ลิ้ ม สุข วั ฒน์ คณบดี คณะครุ ศ าสตร์ ได้ รายงานผล
การลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครูกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ควรสารวจสถาบันที่จัด
อบรมหลายแห่งที่หน่วยงานต่างๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม แล้วส่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
อบรมเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูและนามาใช้ในการอบรมของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายคณบดีครุศาสตร์ดาเนินการต่อไป

5.6 รายงานผลการรั บ สมั ค รนิ สิ ต ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ประเภทรั บ ตรง
สอบคัดเลือก รอบสอง และระบบกลาง ADMISSIONS
ส านั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบีย น ได้ร ายงานผลการรั บสมัค รสอบคั ดเลื อ กบุ คคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบสอง
ประจาปีการศึกษา 2558 และการสอบสั มภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง ADMISSION รวมทั้ง
การรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม จากข้อมูลจานวนนิสิต
นักศึกษาที่เข้าใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 แต่ละคณะสามารถนาไปวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตร
ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตนักศึกษาน้อย ว่าจะดาเนินการแก้ไขอย่างไร
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

5.7 รายงานการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ ททบ.5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา
รั กษาราชการแทนอธิ การบดี และคณะผู้ บ ริห าร คณาจารย์ เดินทางไปบันทึก เทปในการถวายพระพรฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2559”
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้จัดทาโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ปี 2559” 10 สาขาอาชีพ เพื่อสรรหา คัดเลือก ประกาศเกียรติคุณ
แก่ ผู้ ห ญิ ง ที่ มี ค วามสามารถ มี ป ระวั ติ ก ารท างานโดดเด่ น ในสาขาอาชี พ ต่ า งๆ ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า ว
จั ด อย่ างต่อ เนื่ องมาเป็ น เวลา 23 ปี โดยมีก ารมอบโล่ ประกาศเกี ย รติ คุณ นายกรัฐ มนตรี ในงานสั ปดาห์
สตรีสากล เดือนมีนาคมของทุกปี สถาบันวิจัยฯ ในฐานะเลขานุการคณะผู้ดาเนินงาน จึงได้ขอความร่วมมือ
ทางมหาวิทยาลัย เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง” เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ดังกล่าว

๑๑

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่ว ยงานต่างๆ ดาเนินการเสนอชื่อ “ผู้ห ญิงเก่ง”เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกต่อไป
5.9 การร่วมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
สถาบั น คนตาบอดแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา ส่ ง หนั ง สื อ ขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอด จานวนเงิน 22,300 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government)
โครงการ ACSG ร่วมกับ TUV SUD สาธารณรัฐเยอรมนี (Joint Program)
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โครงการ ACSG
กระทรวงไอซีที สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ TUV SUD เยอรมนี ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
และการอบรมในหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government) “Joint Program”
โดยมี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการพั ฒ นาบุ คลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ ส นใจทั่ ว ไป ให้ ได้ รั บความรู้ เพื่ อเพิ่ ม
ขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างาน พั ฒ นาองค์ ก รในแนวทางที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
กับ หน่ วยงานต่างๆ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นันทา จึงเรียนเชิญผู้ บริห ารที่ส นใจ เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารภาครัฐ (Smart Government) ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 รายงานการประชุมวาระวิสามัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งรายงานการประชุมวาระวิสามัญเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อน
การดาเนิน งานด้านจริย ธรรมการวิจั ยในคนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการบทเรียนออนไลน์ด้วย
โปรแกรม moodle และ SEO” รุ่นที่ 1 - 2
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการ
บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle และ SEO” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2558
และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1064 อาคารสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.13 รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ได้ ร ายงานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก าร โดยมี
ยอดรายจ่ายตามบัญชีรายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของสานักส่งเสริมวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 รายงานผลการดาเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ส่ ง สรุ ป โครงการการประชุ ม สั ม มนาการพั ฒ นา
คณาจารย์ ที่ป รึ กษาและบุ คลากร คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ภาคเรี ยนที่ 2/2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดชุมพร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานการประชุมการตรวจสอบภายในงานยานพาหนะ
งานเลขานุ ก าร ได้ ส่ ง รายงานการประชุ ม การตรวจสอบภายในงานยานพาหนะ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ว่า กระบวนการควบคุมภายใน
ของงานยานพาหนะยั งไม่สมบูร ณ์ ซึ่งหลักฐานแฟ้มข้อมูล ต่างๆ ใบเสร็จค่าน้ามัน และเกี่ยวกับการบันทึก
รายการที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึง่ ทางหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ กากับดูแลงานยานพาหนะ
ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.16 สรุปภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
สานักกิจการนิสิตนักศึ กษา ได้รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข โดย ส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ได้ ก า หนดแผนลงพื้ น ที่
ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 แก่ ป ระชาชน ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า สถานบริ ก าร สถานบั น เทิ ง และหอพั ก ในพื้ น ที่
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.17 ร่ า งมาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศ
ในการทางาน
ส านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ได้แจ้ง มติค ณะรั ฐ มนตรี เมื่อวั นที่ 16 มิ ถุนายน 2558
ที่เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานและให้
หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นว่า ร่างมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันอุ ดศึกษาในฐานะที่เป็น
หน่ ว ยปฏิ บั ติ แ ละหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ด าเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 สรุปผลการดาเนินงาน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปผล
การด าเนิ น งานโครงการศึ ก ษาดู ง านระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ณ บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 รายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานฯ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานผลการจั ด โครงการศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษา
แนวทางการดาเนิ นงานของคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาบัยราชภัฏ เพชรบุรี และศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจารพระราชดาริ ระหว่างวันที่ 17 – 18
กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานผลการดาเนินโครงการของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการ “พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา 2557” รุ่นที่ 2
2) โครงการ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน”
3) โครงการ “พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา 2557” (กิจกรรมที่ 3 :
ค่ายภาษาอังกฤษ)
4) โครงการ “The 1 DIMA-BSRU K-POP Camp สาหรับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประจาปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.21 รายงานผลการประชุมคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 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) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ประจาเดือน
กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่
27 สิ ง หาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น 14 อา คาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ประชาสัมพันธ์จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ทาง สกอ. ได้ส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษามาเรียบร้อยแล้ว จานวน 7 คน ทางมหาวิทยาลัย
นัดรายงานตัวในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงขอความอนุเคราะห์กองกลางยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
และการช าระค่าธรรมเนียม ปี การศึกษา 2558 จะมีการดาเนินการรอบเดียวหากนิสิตนักศึกษาไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมจะดึงรายชื่อออกจากระบบบัญชีของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลอยู่
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ควรจัดทาเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า
จะตัดสิทธิ์นิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมหรือไม่ หรือมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง สานักคอมพิวเตอร์
จึงสามารถนาไปพัฒนาหรือแก้ไขโปรแกรมได้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือวิธีการจัดทาระบบการชาระค่าธรรมเนียม
ปีการศึกษา 2558

๑๕

6.3 การทาบุญแห่เทียนจานาพรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพถวายเทียนจานาพรรษา โดยมีนิสิตนักศึกษาภาคพิเศษร่วมแห่เทียนจานา
พรรษา ณ วัดศรี สุ ริ ย วงศารามวรวิห าร จั งหวัดราชบุรี และเชิญชวนคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย
ร่วมทาบุญในครั้งนี้ และในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกาหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนจานา
พรรษาถวายแก่วัดในกรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทุกหลักสูตรจะมีการประเมิน ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงควรเตรียมความพร้อมส าหรับ
การรับการประเมิน โดยมีประเด็นที่สาคัญ คือ ตัวบ่งชี้การสนับสนุนการเรียนรู้ หากหลักสูตรใดจะขอข้อมูล
จากสานักวิทยบริการฯ ยินดีให้ข้อมูล โดยควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อรวบรวมข้อมูลให้
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม ซึ่ง จัดทาขึ้นเพื่อ
ติดตามการดาเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยาในด้านต่างๆ จึงขอความกรุณาทุก
หน่วยงานตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ที่ท่านประสบเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการตอบคาถามจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป และหากตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้วกรุณานาส่งที่คณะดาเนินงานติดตามฯ
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 ทบทวนการใช้คาว่า “นิสิต” และ “นักศึกษา” ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยควรทบทวนการใช้คาว่า
“นิสิต” และ “นักศึกษา” ในการเรียกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 เรื่องการจัดทาปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยควรมีปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเรื่องเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

เลิกประชุม เวลา 12.12 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

