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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม Mini Theater Rm.1133
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.เพ็ญพร
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๗. อาจารย์อนุรักษ์
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๔. นายสุชาครีย์
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๗. อาจารย์รวยทรัพย์
2๘. อาจารย์พรรษา
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
3๐. อาจารย์ถาวร
3๑. อาจารย์วรัญญา
๓๒. อาจารย์ ดร.ทัชชญา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
เดชชัยศรี
ตระกูลบางคล้า
รัตนพลแสนย์
วัฒนบุญญา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๒

3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.
6๖.
6๗.
6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.

อาจารย์บูรณจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์พรรณา
อาจารย์สิทธิศักดิ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วิชุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์กิตติ
อาจารย์พรธิภา
อาจารย์อารยา

แก้วศรีมล
อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
พูนพิน
จรรยาวุฒิ
ใจเย็น
สารสุวรรณ
เรืองไชยศรี
ฐานสุวรรณศรี
ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
ปฏิเวธวิทูร
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
เชี่ยวชาญ
ไกรเทพ
วาตะ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ

๓

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

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
6. อาจารย์วนิดา
7. อาจารย์อรพิมพ์
8. อาจารย์อมลณัฐ
9. อาจารย์ขวัญนภา
1๐. อาจารย์ดุษฎี
๑๑. อาจารย์ธีรถวัลย์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
๑๓. อาจารย์ปรียาภรณ์
๑๔. อาจารย์ปณิตา
๑๕. นางจันทร์จิรา

ดิลกสัมพันธ์
วิไลลักษณ์
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
ปั้นหุ่น
ชื่นชัน
มงคลเคหา
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
เทิดบารมี
ปานกลาง
บัวทอง
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว
ภระกูลสุขสถิตย์

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

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาคณะทางานและการดาเนินงานของสถาบันภาษา
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถาบันภาษากาลัง อยู่
ในระหว่างการดาเนินการจัดตั้งสถาบัน ซึ่งมีผู้ดูแลสถาบันภาษา 4 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ธนพัทร เตชาภิรมณ์
Miss Ana camaligan อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง และอาจารย์กรกช วนกรกุล ขณะนี้กาลังดาเนินการ
จัดทาโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา ทั้งหมด 7 โครงการ ตลอดปี พ.ศ. 2559 โดยรายละเอียด
จะระบุอยู่ในเว็บไซต์ htpp://ili.bsru.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1742 - 1743
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2558
โดยแบ่ ง กิ จ กรรมออกเป็ น 2 วั น คื อ วั น อั ง คารที่ 18 สิ ง หาคม 2558 ณ อาคาร 1 ชั้ น 4 เป็ น การ
เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิพลอดุ ย เดชมหาราช พระบิด าแห่ งเทคโนโลยีไ ทย และวัน ที่ 2 คื อ วั นพฤหั ส บดีที่ 27
สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1 ซึ่งภายในงานดังกล่าว ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการ
แทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงานและมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รวมถึงนิทรรศการจากสาขาวิชาต่างๆ
จากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การประกวดซุ้มนิทรรศการดีเด่นเพื่อมอบรางวัล แก่นิสิ ตนักศึกษา
และการมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 แนะนาคณะบริหารคณะ/สานัก/วิทยาลัย คนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแนะนาคณบดีวิทยาลัย
การดนตรี คือ อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ และรองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจา รย์
อัมรินทร์ แรงเพ็ชร อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และอาจารย์สมภาศ สุขชนะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ คือ อาจารย์ บูร ณจิ ตร แก้ วศรีมล และรองผู้ อานวยการส านักกิจการนิสิ ตนักศึกษา คือ
อาจารย์เชิดศิริ นิลผาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 กาหนดการทาบุญประจาปีและงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการดาเนินงาน
เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2558 ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานและมีกาหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 11
กัน ยายน พ.ศ.2558 จะมี พิ ธีส งฆ์แ ละถวายภัตตาหารเพลแด่พ ระสงฆ์ จานวน 9 รู ป เวลา 10.00 น.
ณ บ้ า นรั บ รอง อาคาร 11 ชั้ น 9 และงานเลี้ ย งเกษี ย ณอายุ ร าชการประจ าปี พ.ศ.2558 รวมถึ ง งาน
Thank You Party วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

1.5 รายงานผลการเปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้คณะต่างๆ รายงานผล
การเปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2558 ว่าประสบปัญหาในเรื่องใดบ้าง มีสิ่งใดที่จะแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบ หรือขอความอนุเคราะห์ในเรื่องใด
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาการจัดการประสบปัญหาเรื่องของ
พื้นที่ซ้อมรับน้องของนิสิตนักศึกษา เนื่องจากมีการซ้อมรับน้องบนอาคารเรียน ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกใน
การเรียนการสอนของนักศึกษา ภาค กศ.พ. และคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กล่ าวเพิ่ มเติมว่า คณะครุศาสตร์ ยังไม่
ประสบปัญหาใดๆ คณะยังสามารถดาเนินงานได้ในระดับหนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประสบปัญหาเรื่องห้องเรียน ซึ่งขณะนี้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน โดยขอ
ความอนุเคราะห์ขอใช้อาคารเรียนของอาคาร 24 และห้องประชุม Mini Theater Rm.1133
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสบปัญหาเรื่องการรับน้องของนิสิตนักศึกษา ซึ่งอาจส่งเสียงรบกวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยการดนตรีประสบปัญหาเรื่องห้องเรียน
เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนห้องเรียนบางห้องเป็นห้องสานักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติม มีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัย มีการ
สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นหลายอาคาร แต่ห้องเรียนยังไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จึงควรมีการทาวิจัย
เชิงสารวจการใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่าทุกคณะสามารถใช้ห้องเรียนร่วมกัน
ได้ทั้งมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน
ควรสารวจการยกเลิกหมู่เรียนว่ามีจานวนกี่ห้องที่สามารถโยกย้ายหรือทดแทนห้องเรียนได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการซ้อมรับน้อง ในช่ว งเวลา
16.30 – 18.00 น. นิสิตนักศึกษาสามารถส่งเสียงร้องเพลง และตีกลองได้ ซึ่งต้องขออภัยทางคณะและ
หน่วยงานต่างๆ เนื่องจากอาจมีการส่งเสียงรบกวนการดาเนินงานของคณะและหน่วยงานต่างๆ และอาจจะมี
บางคณะหรือบางสาขาวิชาที่อยู่เหนือการควบคุม แต่รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และ
ทีมงานสานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ช่วยดูแลทุกจุดอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายกองอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอ านวยความสะดวกเรื่ อ ง
ห้องเรียนให้แก่คณะต่างๆ

๖

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯนาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
ในหน้า 17 เพิ่มวาระที่ 6.6 เรื่องทบทวนการใช้คาว่า “นิสิต” และ “นักศึกษา” ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 6.7 เรื่องการจัดทาปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมี
ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเรื่องเวลา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะครุ ศ าสตร์ ได้ จั ด ประชุ ม
ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 และได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการสรรหา
และจั ดทาประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้คณะดาเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งคณบดี
และประชาสัมพันธ์แจ้งกาหนดการให้คณาจารย์ได้ทราบ
3.2 ประชาสัมพันธ์จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี ได้มีมติว่า
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการชาระเงินจะมีการชาระเงิน 2 รอบ รอบที่ 1 กาหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ หากไม่
ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะขยายเวลาอีก 30 วัน หากขยายเวลาระยะที่ 2 แล้วยังไม่ชาระ มหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาตให้จัดทาบันทึกข้อความขอชาระค่าธรรมเนียมล่าช้า นิสิตนักศึกษาต้องดาเนินการเรื่องพักการเรียน
เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา รายวิชาจะถูกถอนออกจากระบบ และนิสิตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้
ในเทอมถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีแต่ละคณะและผู้ ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งให้ นิสิต
นักศึกษาได้ทราบ
3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้รับหนังสือเชิญให้ไปรับการ์ด
ขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งสมเด็จพระบรม
โอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร พระราชทานการ์ ดขอบคุ ณประชาชนชาวไทยที่ออกมาร่ว มกิ จกรรม
ประวัติศาสตร์ “Bike for mom” 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งแสดงให้เห็ นถึงพลังอันยิ่งใหญ่แห่ ง
ความจงรักภักดีต่อ “แม่ของแผ่นดิน” โดยสมเด็จพระบรมฯทรงเขียนข้อความด้วยลายพระหัตถ์ ของพระองค์
เอง ทรงอวยพรให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายใจแข็งแรง เป็นกาลังของชาติบ้านเมืองต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๗

3.4 การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักวิทยบริการฯ มีเอกสารเพิ่มเติม
การสารวจข้อมูลค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของบุคลากรสายสอน สรุป ได้ว่ามีจานวนบุคลากรที่ส่งคืนหนังสือ
เพิ่มขึ้น และการจัดซื้อหนั งสื อสาหรับ ห้องสมุดที่หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพสระยายโสมฯ จานวน 450 เล่ ม
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการแล้วบางส่วนโดยแจ้งให้หน่วยฝึกปฏิบัติวิชาชีพสระยายโสมฯ ได้ทราบแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จานวน 13 ฐานข้อมูล
อาจารย์วรรณรุ จ มณี อิน ทร์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ สื บเนื่องจากการทดลองใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จานวน 13 ฐานข้อมูล ทาง สกอ. ได้แจ้งสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีสถิติรวม
การเข้าใช้ฐานข้อมูล ประมาณ 12,179 ครั้ง ซึ่งมีการเข้าใช้ฐานข้อมูลค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบการเข้าใช้
ฐานข้อ มูล ของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ 6 แห่ ง และส านัก วิทยบริ การฯ มีก ารจั ดอบรมการใช้ฐ านข้ อมู ล ให้
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่สานักวิทยบริการฯ และจัดทาบันทึกแจ้งไปยัง
หน่วยงานได้ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 การเปิด สอนหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ของหน่ว ยฝึ ก ปฏิ บัติ การวิ ชาชี พสระยายโสม
ในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ การเปิดสอนหลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตร์ของหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
จ.สุพรรณบุรี ขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาจานวน 24 คน และได้จัดตารางเรียนที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อเวลาทางาน
ของนิสิตนักศึกษาด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ดาเนินการต่อไป

3.7 รายงานผลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการนาร่องคูปอง
พัฒนาครู เป็นการพัฒนาครูประจาการ โดยมีรูปแบบการพัฒนาตามแผนงานของครู คือ การลงไปถึงโรงเรียน
ทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้ทุนสนับสนุนคนละ 3,500 บาท คณะมีผู้ ร่วม
โครงการทั้งหมด 14 คน โดยจะเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ดาเนินการโครงการ
นาร่องคูปองพัฒนาครู

๘

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการก าหนดภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ฝ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ เ สนอ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย
การกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานวิชาการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
กาหนด
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ข้อ 6 (1) ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน เป็นการบังคับ มากเกินไปอาจทาให้เกิด
ความไม่สะดวกในการทางาน
2) กรณีรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอน 2 คน ควรมีจานวนนิสิตเข้ามาเกี่ยวข้อง
3) ควรพิจารณาภาระงานของรายวิชาบรรยายกับวิชาปฏิบัติ ให้มีน้าหนักเท่ากัน
4) กรณีผู้เรียนมีจานวนไม่เท่ากัน ควรระบุวิชาที่ต้องยกเว้น(ด้านวิ ชาชีพ) เพื่อให้
ครอบคลุมมากขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า หากได้ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการแล้ว ควรนามาพิจารณาเปรียบเทียบข้อบังคับ ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อื่น หลั งจากนั้น จึงนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณา และนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ดาเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนาเข้าที่ประชุมได้ทราบในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
8/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 จึงขอนามติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕๘ นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๙

5.2 การเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
ในโครงการพั ฒ นาวิ ท ยาเขตอู่ ท องทวารวดี จ.สุ พ รรณบุ รี โดยให้ ป รั บ แก้ ไ ขชื่ อ หน่ ว ยงานให้ สั้ น กระชั บ
และมีความเหมาะสม คณะกรรมการดาเนิ นงานฯจึงเสนอให้ เปลี่ยนชื่อจาก “หน่วยฝึกปฏิบิตการวิช าชีพ
สระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี” เป็น “ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี”
มติที่ประชุม
ทวารวดี”

รับทราบ การเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เป็น “ศูนย์การศึกษาอู่ทอง

5.3 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Leading Change” รุ่น 1
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Leading Change” รุ่น 1 ขึ้น
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในบทบาทที่ ส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารในการสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงในมหาวิ ท ยาลั ย
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นสาคัญต่างๆ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
ในวันที่ 4 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถ.พญาไท กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การแต่งตั้งผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
ที่ป ระชุ มอธิก ารบดีม หาวิท ยาลั ย ขึ้น เพื่ อให้ ก ารดาเนิน งานของที่ป ระชุ มอธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 คาสั่งและกาหนดการจัดงานคืนสู่เหย้าฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการคื น สู่ เ หย้ า ฯ พร้ อ มทั้ ง
กาหนดการจัดงานคืน สู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลู ก
สุริยะ” ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น
1 และชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการมอบโล่ให้ศิษย์เก่าดีเด่น มอบโดย นายกสภา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

5.6 การรายงานผลการจัดงาน ThaiSim 2015 7th International ThaiSim Conference
(Learning from educational games,simulations and debriefing for the AEC)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานผลการจัดงาน ThaiSim 2015 7th International
ThaiSim Conference (Learning from educational games,simulations and debriefing for the
AEC) ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
จาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ” โดยมีกาหนดการจัดโครงการ
ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558 ในการนี้ คณะดาเนินงานโครงการ ได้ขอยืมเงินงบบริหาร
จั ด การรั บ สมั ครนิ สิ ตใหม่ เพื่ อทดรองจ่ ายเป็ นค่ าด าเนิ นงานในโครงการ เป็ นเงิ นจ านวน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้า งงานคนพิการ
ในหน่วยงานของรัฐ”
นางสาวดาวประกาย สุ ข สี และนางสาวสุ ภ าพร ซ่ อ นกลิ่ น นิ ติ ก รของมหาวิ ท ยาลั ย
ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ”
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 รายงานผลการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ได้ ร ายงานสรุ ป จ านวนนิ สิ ต ภาคปกติ ระดั บ
ปริญญาตรี ที่มารายงานตัว รวมทั้งสิ้น 3,677 คน และจานวนนิสิตนักศึกษาภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 1,003 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รายงานผลการดาเนินโครงการ
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมแห่ เทียนจานาพรรษา
ไปถวายยังวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

5.11 สรุปผลการปฏิบัติงาน
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ส่ ง สรุ ป การเข้ า ร่ ว มอบรม
หลั กสู ตรพิเศษ “โครงการอบรมประกาศนี ยบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ”
ในวัน เสาร์ และวัน อาทิตย์ ตั้งแต่วัน ที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย Joomla”
สานักคอมพิวเตอร์ ได้รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
ด้วย Joomla ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1064 อาคารสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ด าเนิ น การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
อย่างต่อเนื่องต่อไป
๕.13 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
นายธรรมศั ก ดิ์ จลาสุ ภ และนายจั ก รพงษ์ จิ ต รแก้ ว บุ ค ลากรของส านั ก คอมพิ ว เตอร์
ได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต
(CTEF 2015)” หัวข้อ Smart Education for 21st Century Learning ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ อาจารย์ประจาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ร ายงานผลการเข้ า ร่ ว มแสดงผลงานเรื่ อ ง
“Le Grand Pas de quatre” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 การเปิดร้านสะดวกซื้อ Lawson 108
บริษัท สหลอว์สัน จากัด ได้มีกาหนดการเปิดร้านละดวกซื้อ Lawson 108 ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.16 รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการ
เทคโนโลยี และสาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรปริญญาเอก
ประจาภาคการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับคณะต่างๆ ดูแลและติดตามผู้ที่ยังไม่มี
ผลการเรียนให้มาดาเนินการสอบให้แล้วเสร็จ
๕.17 รายงานผลการเข้ า ร่ ว มประชุ ม เรื่ อ ง “สั ง คมสู ง วั ย จะสร้ า งพลั ง อย่ า งไรในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน”
กองบริ หารงานบุ คคล ได้รายงานผลการเข้าร่ว มประชุมเรื่อง “สั งคมสู งวัย จะสร้างพลั ง
อย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 การปิดบัญชีโครงการฝึกปฏิบัติการผลิต และจาหน่ายอาหาร อาคาร 2
โครงการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต และจ าหน่ า ยอาหาร ได้ ข อปิ ด โครงการ พร้ อ มทั้ ง น าเงิ น
ส่วนที่มีอยู่โอนเข้าเงินบารุงการศึกษา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 402-992572-8 โดยมีเงินคงเหลือจานวน
1,097.58 (หนึ่ ง พั น เก้ า สิ บ เจ็ ด บาทห้ า สิ บ แปดสตางค์) เพื่ อด าเนิ นงานตามนโยบายของมหาวิท ยาลั ย
ในการจัดรวบรวมโครงการจัดหารายได้ เพื่อดาเนินการบริหารจัดการด้วยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็นชุดเดียวกันทุกโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 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) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ร ายงานข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ HU-SO
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่
24 กัน ยายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 กาหนดการทาบุญประจาปีและงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2558
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2558 ได้มีการประชุมเตรียม
ความพร้ อ มการจั ด งานดั ง กล่ า ว และจั ด ท าก าหนดการจั ด งาน ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 11 กั น ยายน พ.ศ.2558
ในช่วงเช้าจะมีพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับประทาน
อาหารกลางวั น ร่ ว มกั น ณ บ้ า นรั บ รอง อาคาร 11 ชั้ น 9 และกิ จ กรรมงานเลี้ ย งเกษี ย ณอายุ ร าชการ
เวลา 16.00 น. อาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์แจ้งกาหนดการ
ดังกล่าวให้คณาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน
6.3 การตั้งชื่ออาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการตั้งชื่ออาคาร และชื่อห้อง
ประชุมที่อยู่ในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งการตั้งชื่อภาษาอังกฤษ
ซึง่ ขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การส ารวจ ชื่ อ อาคาร และห้ อ งประชุ ม
หากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ เพื่อดาเนินการแก้ไข
6.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรั พย์ สิ น จะดาเนิ นการจั ดประชุม แต่รายชื่อในคาสั่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
กรรมการที่เป็นตัวแทนคณบดี ยังเป็นรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณบดี
พิจารณาเลือกตัวแทนคณบดี 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที เป็นตัวแทนคณบดีในคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน

๑๔

6.5 ข้อร้องเรียนจากชุมชน เรื่อง การจอดรถหลังมหาวิทยาลัยทาให้เกิดผลกระทบกับชุมชน
สานั กคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งมายังมหาวิทยาลั ยว่าชุมชนบริเวณประตูห ลั ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียนว่า นิสิตนักศึกษา นารถไปจอดขวาง
ประตูบ้าน และบริเวณบ้านของบุคคลในชุมชุน ทาให้เกิดผลกระทบโดยชุมชนต้องการให้มหาวิทยาลัยปิดประตู
ด้านหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องและได้ประชุมหารือกัน โดยยังไม่มีข้อสรุปว่าจะ
ปิดประตูหลังหรือไม่ แต่ให้ดาเนินการสารวจ เพื่อสรุปข้อดี ข้อเสีย แล้วหาแนวทางแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ดาเนินการสารวจความ
คิดเห็นของชุมชนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย และหาแนวทางดาเนินการแก้ไขต่อไป
6.6 การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ณ สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการใช้ โ ปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ และทาง สกอ. ได้ขอความร่วมมือในการตรวจวิทยานิพนธ์ที่ต้องนาส่ง สกอ. โดยทาง สกอ.
แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวต้องผ่านการตรวจความถูกต้องจากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.34 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

