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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๕. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๗. นางสาวอรุณี
1๘. อาจารย์ ดร.ปวิช
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๔. นายสุชาครีย์
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
๒๙. อาจารย์ณัฐมน
3๐. อาจารย์ศศิกัญชณา
3๑. อาจารย์วิเชียร
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
ทองคาสุก
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
อภิรัตน์วรเดช

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
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3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
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5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.

อาจารย์วนิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์
นางมรกต
นายสุวิทย์

ชื่นชัน
สะอาดเอี่ยม
วัชรพัฒนกุล
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
โชติกิจนุสรณ์
ปฏิเวธวิทูร
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
ปานกลาง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
ภู่ทอง
มุดทะเล

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ

๓

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๓. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
4. อาจารย์ ดร.ปัทมา
5. อาจารย์วรัญญา
6. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร
8. อาจารย์กันยาวรรนธ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
1๐. อาจารย์ ดร.ธิดา
๑๑. อาจารย์อรพิมพ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
๑๓. อาจารย์ภัทิรา
๑๔. อาจารย์สุเมธ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
1๖. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
1๗. อาจารย์ขวัญนภา
1๘. อาจารย์วรรณรุจ
๑๙. อาจารย์จักรพงษ์
๒๐. อาจารย์สายฝน
21. อาจารย์สุเมธ
22. อาจารย์เชิดศิริ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
24. นางสาววรรณดี

มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
บุญแจะ
วัฒนพานิช
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
แก้วศรีมล
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
มาศมาลัย
ใจเย็น
แรงเพ็ชร
อินจวงจิรกิตต์
วัจนรัตน์
มณีอินทร์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
พัดเอี่ยม
นิลผาย
บัวทอง
อัศวศิลปะกุล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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

๔

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 งานเกษียณอายุราชการ “มุทิตา กษิณา” และ Thank you party ประจาปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา จัดงาน
เกษี ย ณอายุ ร าชการ “มุทิ ต า กษิ ณ า” โดยถวายภั ต ตาหารเพล เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้ น 9
และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และ Thank you party เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 จึงขอเชิญ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการในวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม
การแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/๒๕๕9 โดยไม่มี

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณามติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมคณะกรรมการอานวยการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม โดยย่ อ การประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
5/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขอเพิ่มภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการจัดแบ่งสาขาวิชาหรือหลักสูตร จานวน ๒๗ หลักสูตร ภายใต้การบริหาร ๒ ภาควิชา คือ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ จานวน ๗ สาขาวิชา และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน ๒๐ สาขาวิชา เพื่อให้การ
บริหารสาขาวิชามีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาหลักสูตร (การยุบ การสร้าง
หลักสูตรใหม่) การบริหารห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณ จึงเห็นควรนาสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มี
ศาสตร์ใกล้เคียงกันมารวมไว้ในภาควิช าเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในศาสตร์นั้นๆ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขอเพิ่มภาควิชา จากเดิม ๒ ภาควิชา เป็น ๗ ภาควิชา และได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและ
แสดงความคิดเห็นหลากหลาย และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับมาทบทวนและจัด
สาขาวิชาหรือหลักสูตรใหม่อีกครั้ง
มติที่ประชุม
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3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จานวน 1 ฉบับ และ ปรับปรุงประกาศ จานวน 6 ฉบับ โดย (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และความเห็นชอบทางกฎหมาย
ของงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล รายละเอียดดังนี้
1) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. 2559
2) ประกาศฉบับปรับปรุง จานวน 6 ฉบับ
2.1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. 2559
2.2) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การพิจารณาผลสาเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายใน พ.ศ. 2559
2.3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ.2559
2.4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจั ยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
พ.ศ.2559
2.5) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การพิจารณาผลสาเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2559
2.6) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทน
การจัดทาบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม
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3.3 แบบสารวจความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุ คลากรของมหาวิทยาลั ย เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัย
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดาเนินการส่งแบบสารวจความพึงพอใจ
เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบ
สารวจความพึงพอใจเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยกาหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.
2559 เพื่อดาเนินการสรุปผลในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม
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3.4 การปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้นาเรื่องการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของบุ คลากร เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ
ณ วัน ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ นแนวเทียบ เพื่อให้ห ลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการเลื่ อนขั้น
เงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม
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3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดนโยบายการใช้เงินบารุง
การศึกษา และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกาหนดนโยบายการใช้เงินบารุงการศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน และแจ้งไปยังทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 สรุ ป อั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (เงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษา) ครั้ ง ที่ 3/2559 และลู ก จ้ า ง
(เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาตารางสรุปอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินบารุงการศึกษา) และลูกจ้าง (เงินบารุงการศึกษา) ที่ได้รับจัดสรรใหม่ อัตราว่างเดิม และทดแทนอัตรา
เกษีย ณอายุ ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวนทั้งสิ้น 36 อัตรา ขณะนี้ ได้ดาเนินการปิดรับสมัครเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลื อก ในวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 และจะ
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 และรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์
ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดการซ้อมบูม ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2559 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป จะเป็ น การซ้อมบูมของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป จะเป็น
การซ้อมบูมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
รับน้อง ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2559 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดง
ความยินดีและเป็นกาลังใจให้แก่นิสิตนักศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม
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3.8 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมืองานเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ติดตั้งเครื่องมือในการเรียน
การสอนและการวิ จั ย ไว้ ด้ านหลั งอาคาร 9 ซึ่ง เป็ น การติ ดตั้ งไม่ ถูก ต้อ งตามกฎหมายการก่ อสร้า งอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอให้สาขาวิชาประมาณการค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ดัง กล่าว
ทั้ ง หมดไปติ ด ตั้ ง ที่ อ าคาร 17 (อาคารอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ เ ดิ ม ) ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านแล้ ว จากการประมาณการ
มี ค่ า ใช้ จ่ า ย จ านวน 463,556.10 บาท (สี่ แ สนหกหมื่ น สามพั น ห้ า ร้ อ ยห้ า สิ บ หกบาทสิ บ สตางค์ )
ซึ่งการประมาณการครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแนะนาให้ปรับลด
ราคาให้สอดคล้องกับราคากลางหรือราคาในท้องตลาด และเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าในอาคาร 17 ถูกใช้งานเกินกาลัง
จึงขอให้เดินไฟฟ้าใหม่จากหม้อแปลงไฟฟ้านอกอาคาร ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก
อาคาร และปู กระเบื้ อ งให้ เ หมือนเดิม (กรณี ช ารุด ระหว่างด าเนิน การ) สาขาวิช าเคมีอุ ตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายเครื่องมือ
เคมีอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน สารวจสถานที่ที่จะขนย้ายเครื่องมือ
งานเคมีอุตสาหกรรมดังกล่าว และนาเสนอที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการเปิด – ปิด
หลักสูตรเพื่อรองรับนโยบายประเทศ
เนื่ อ งจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี น โยบายการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเพื่อรองรับนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาและการเปิด – ปิด หลักสูตรเพื่อรองรับนโยบายประเทศ โดยมีการประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นโยบายการรับนิสิตนักศึกษา
ใหม่ ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยจะต้องไม่จัดสอบก่อนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยาต้องดาเนินการตามนโยบาย โดยการสอบจะเริ่มเดือนมีนาคม
ถึงกลางเดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดาเนินการบูรณาการ
ข้อสอบ GAT PAT รวมทั้งโควตา และจัดทาระบบสอบกลางขึ้นมาใหม่ การรับสมัครผู้เรียนโดยใช้คุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ จะต้องไม่มีก ารจัดสอบแต่อย่างใด และการสอบคัดเลือกจะสอบครั้งเดียว
ด้ว ยข้อสอบกลางใหม่ ยกเว้น บางคณะ และสาขาวิช าที่ใช้ทักษะเฉพาะทาง นิสิ ตนักศึกษาจะสามารถยื่น
คะแนนเพื่อเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการเรียน 4 อันดับ เพื่อเข้าสู่ระบบ เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing - house)
จานวน 2 ครั้ง ถ้า หากยั งไม่สามารถเข้าที่ใดได้ ยังสามารถสมัครในมหาวิทยาลั ยที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่ ตามที่
ต้องการได้ กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่มีปัญหากระทบตามมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล
และมหาวิทยาลัยเอกชน
ในที่ประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ข้อสรุ ปว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ยังขอดาเนินการ
เหมือนเดิม เหตุผ ลที่ต้องดาเนิ น การเหมือนเดิ ม คือ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ไม่ใช่ ต้นเหตุให้ เด็กวิ่งรอบสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องการรับนิสิตนักศึกษาของท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าระบบ จะไม่มีนิสิตนักศึกษาเข้าเรียน โดยกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจะดาเนินการ
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เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการกาหนดการรับนิสิตใหม่ ในปี พ.ศ.2560 เป็นปีที่มหาวิทยาลัย
ยังสามารถปฏิบัติตามเดิมอยู่ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลจะออกมาอย่างไร ต้องรอมติจากคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ นโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการเปิด –
ปิด หลักสูตรเพื่อรองรับนโยบายประเทศ
4.2 แนวทางการประชาสัมพันธ์และกาหนดการรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดี มีดาริ
ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ การรั บ สมัครนิ สิ ต ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อกาหนดแนวทางการรับนิสิ ต
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะ 4 คณะ วิทยาลัยการดนตรี สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น ส านั กประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สานักคอมพิว เตอร์ และกองคลั ง
ส านั กงานอธิการบดี ร่ ว มกัน หารื อเพื่อก าหนดแนวทางการรั บสมัครนิสิ ตใหม่ป ระจาปีการศึ กษา 2560
สรุปดังนี้
1) แนวทางการรั บสมัคร ปีการศึกษา 2560 กาหนดประเภทการรับสมัคร ออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่ ประเภทพิจารณาระดับผลการเรียนและความสามารถพิเศษ ประเภทผลทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประเภทระบบรับตรง และประเภทระบบกลาง
2) การประชาสั มพันธ์สรรหาผู้เรียนเชิงรุก การให้ทุนในรูปแบบต่างๆ การให้ รางวัลผ่าน
โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ การบริการวิชาการให้แก่โรงเรียน ชุมชน
3) การจัดสรรงบประมาณ ในการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2560
4) หลั ก สู ต รและสาขาวิช าที่ เปิ ดรั บปี การศึ กษา 2560 ทุ กสาขาวิ ช าต้อ งเป็น หลั กสู ต ร
ปรับปรุงใหม่ หรือหลักสูตรใหม่โดยกาหนดแผนรับตาม มคอ.2 ยกเว้นคณะครุศาสตร์ ให้พิจารณาจานวนรับ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา สาหรับคณะอื่นๆ ให้รับจานวนแผนรับ ตาม มคอ.2 และรับเพิ่มได้ไม่เกิน
50%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การประชาสัมพันธ์
ลงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ข่าวสารต่างๆ ควรพาดหัวข่าวให้ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
นิสิตแล้ว ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาจารย์ เนื่องจากเป็นคุณภาพของมหาวิทยาลัย เช่น การได้รับรางวัล
ต่างๆ เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การประชาสัมพันธ์
สรรหาผู้เรียนเชิงรุก ควรนารุ่นพี่ที่มาจากโรงเรียนนั้นๆ ไปช่วยแนะแนวด้วย และมีการนาเสนอจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ จะทาให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ แนวทางการประชาสัมพันธ์และกาหนดการรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
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4.3 การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระพรหม
บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ถ วายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา แด่ พระพรหมบั ณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดประยุร
วงศาวาส และได้จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดพิธี ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ฉบับแก้ไข) ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่ 2717 /๒๕๕๙ ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดพิธี ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๙ โดยมีคณะกรรมการอานวยการ และประธานคณะกรรมการ และเลขานุการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม
เพื่อปรึ กษาหารื อเรื่ องรู ป แบบการดาเนิน งาน และงบประมาณ และมอบหมายให้ ฝ่ายต่างๆไปจัดประชุม
คณะกรรมการในฝ่ายและเตรียมการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติม ศักดิ์ สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา
แด่ พระพรหมบัณฑิต
4.4 การจั ดงานวันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้า ยวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู
1. มบส. ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “วันครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย
และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหั ดครู ” โดยร่วมมือกับมูล นิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ทุ ก แห่ ง ก าหนดการจั ด งานในวั น ที่ 29 กั น ยายน พ.ศ.2559 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคาร 1 ชั้ น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาโครงการ “งานครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและ
วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” และได้รับการอนุมัติแล้ว
3. มหาวิทยาลั ย ได้จั ดทากาหนดการจัดงานดังกล่ าว โดยมีกิจกรรมสาคัญแยกออกเป็น
4 ส่วน ประกอบด้วย (รายละเอียดดังแนบ)
3.1 กิจกรรม “พิธีสงฆ์”
3.2 กิจกรรม “การเปิดงานและบรรยายพิเ ศษ” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์
รั ต นสุ ว รรณ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธานเปิ ด งานและกล่ า วปาฐกถาพิ เ ศษและ
การบรรยายพิเศษโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3.3 กิ จ กรรม “การแสดงความสามารถของนิสิ ต ” โดยนิสิ ตวิ ทยาลั ยการดนตรี และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.4 กิจกรรม “วิชาการเพื่อการพัฒนาการผลิตครู” โดยคณะครุศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยได้ยกร่างคณะกรรมการดาเนินงานดังกล่าว และได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อหารือเรื่องการดาเนินงานในแต่ละฝ่าย
ในช่ว งเวลาที่ ผ่ า นมา ภายหลั งการประชุ มเมื่อ วั นที่ 25 สิ ง หาคม พ.ศ.2559 ได้ มีก าร
ดาเนินงานไปตามลาดับโดยคณะกรรมการดาเนินงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ข อง
คณะกรรมการดาเนิน งาน มหาวิท ยาลัย จึง ขอให้ป ระธานคณะกรรมการแต่ล ะฝ่า ยทบทวนรายน าม
คณะกรรมการ และเสนอกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งต่อไป

๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย ได้จัดทาคาสั่ง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้า พระยา ที่ 2842/2559 เรื่อง ให้คณาจารย์เ ข้า ร่ว มงานครบรอบ
124 ปี การสถาปนาการฝึก หัด ครูไ ทย และวัน คล้า ยวัน สถาปนากรมการฝึก หัด ครู ประจาปี 2559
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคาสั่งให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
พิเศษของวิทยากร เพื่อนานโยบายที่ได้มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ เข้ารับฟังการบรรยายและอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
2) คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้ารับฟัง
การบรรยายในช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
3) คณาจารย์ค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ละคณะครุศ าสตร์ใ ห้เ ข้า รับ ฟัง การ
บรรยายในช่วงเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
4) คณาจารย์ที่มีภารกิจที่สาคัญไม่สามารถเข้ารับฟังในเวลาที่กาหนดได้ ให้จัดสรรเวลา
เข้ารับฟังตามสะดวก โดยให้บันทึกแจ้งคณบดีเพื่อรายงานอธิการบดีให้รับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จ เจ้ าพระยาว่าด้วยการบริ หารการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 และในข้อบั งคับดังกล่าวในข้อ 3 ได้มีการยกเลิกความในข้อ 5
ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 คณะกรรมการใน (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้ดารงตาแหน่ง
ครบวาระ 2 ปีแล้ว และผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
รองประธานกรรมการ
3) นายคุณากร เพชรคง
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที
กรรมการ
6) อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
กรรมการ
8) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
กรรมการและเลขานุการ
9) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) นางมรกต ภู่ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑

4.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของมหาวิทยาลัย (SWOT)
มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลั ย
โดยมีข้อมูลที่ควรได้รับความเห็นร่วมกันด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT) คณะกรรมการ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของมหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได้ จั ด ท าแบบส ารวจความคิ ด เห็ น เพื่ อ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า มหาวิท ยาลัยขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ บริการวิชาการให้มีรายได้
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเงินของมหาวิทยาลัย (SWOT) เพิ่มเติมและนาส่ง นางมรกต ภู่ทอง ภายในวันที่
8 กันยายน พ.ศ.2559
4.7 มาตรการป้องกันนิสิตนักศึกษามั่วสุมในยามวิกาล
เมื่อวัน ที่ 5 กัน ยายน พ.ศ.2559 ส านักกิจการนิสิ ตนักศึกษา ได้รับแจ้งว่ามีการกระทา
ความผิดของนิสิตในเวลาประมาณ 20.00 น. จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สน.บางยี่เรือ เข้าตรวจสอบ
พบกลุ่มนิสิตนั่งมั่วสุมบริเวณด้านหลังอาคารครุศาสตร์ (อาคาร 30) ประมาณ 20 คน โดยพบว่ามีการใช้ยา
ปฏิชีวนะต่างๆ มาผสมกับน้าอัดลม เพื่อให้เกิด อาการมึนเมา ต่อมาวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 จึงได้เชิญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาทุกคณะ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
เครื่ อ งกลการผลิ ต ประธานสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งมื อ และแม่ พิ ม พ์ ประธานสาขาวิ ช าอ อกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม ประธานสาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม และประธานสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) เข้าร่วมหารือมาตรการป้องกันนิสิตนักศึกษามั่วสุมในยามวิกาล และได้
มีมติเห็นชอบมาตรการทั้งหมด 10 มาตรการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลนิสิตนักศึกษา และดาเนินการหาแนวทาง
มาตรการป้องกันนิสิตนักศึกษามั่วสุมในยามวิกาล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๕9
ในวัน พฤหั สบดีที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

5.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา พ.ศ.2558 - 2562 ซึ่ง ผ่ า นการอนุมั ติจ ากสภามหาวิ ทยาลั ย เมื่อ คราวประชุ ม
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2610/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เห็ นสมควรปรับ ปรุงระเบียบกองทุนพัฒ นา
สถาบั น ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ.2542 โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (12)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อให้การดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้มีการจั ดประชุม และพิจ ารณาการน างบประมาณจากกองทุนพัฒ นามหาวิทยาลั ย มาดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
รายการ
จานวน (บาท)
1
หนั งสื อพระผู้ ทรงเป็นครูแห่งแผ่ นดิน ตามมติที่ประชุม 100,000
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2 16 กันยายน 2559 งานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่
250,000
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
3 29 กันยายน 2559 งานวันครบรอบ 124 ปี กรมการฝึกหัดครู
300,000
4 29 ตุลาคม 2559 งานกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
100,000
5
6

2 กุมภาพันธ์ 2560

งานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
กรกฎาคม 2559 - สื่อประชาสัมพันธ์
มิถุนายน 2560
รวม
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

250,000
480,000
1,480,000

๑๓

๕.4 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อจ้าง
บุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ครั้งที่ 4/2559
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด ท า ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็จ เจ้ าพระยา เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการคัด เลื อกเพื่ อจ้ า งบุ คคลเป็น พนั กงานในมหาวิท ยาลั ย
(เงิน บ ารุ งการศึก ษา) ครั้ งที่ 3/2559 และครั้ งที่ 4/2559 เพื่ อให้ การดาเนินการสอบคั ดเลื อกลู กจ้า ง
ในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
กองนโยบายและแผน ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับมหาวิทยาลัย ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่ อ น าผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สาหรับประกอบการจัดทาข้อมูล
ส่วนที่ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วย การสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559 ตามความในมาตรา 18 (12)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่ อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 การจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้
พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและ
จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจาปีของงบประมาณปีต่อไป โดยกองนโยบายและแผน
ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว
และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รองอธิ ก ารบดี และ
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น พุ ธ ที่ 31 สิ ง หาคม พ.ศ.2559 และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2559 วันอั งคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559

๑๔

โดยจะน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่
15 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 โครงการพั ฒ นาศู น ย์ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอัต ลั กษณ์ ที่โ ดดเด่ น ของมหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 - 2562 โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 1 ผลิ ตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โ ดดเด่น
บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และมติที่ประชุมของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร จัดทาโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากโครงการเสริมสร้ างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย จะดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ การดาเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้วิธีขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยช่วยกากับ ดูแล การรับและส่งคืนแบบประเมินของกลุ่มเป้าหมาย การประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย และการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จะด าเนิ น การโดยใช้
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ กรรมการสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ฯ
รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/สถาบัน คณาจารย์ หัวหน้าสานักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ ผู้นา ในองค์การนิสิตนักศึกษา
2) แบบสอบถามการประเมิ น ผลการรั บ รู้ แ ละความคิ ด เห็ น ต่ อการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยจะต้ อ งเป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ ๒ ขึ้ น ไป ส่ ว นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ต้องศึกษามาไม่ต่ากว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีจานวนเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม จาแนกตามระดับการศึกษา
ชั้นปี คณะและสาขาวิชา (ขอความอนุเคราะห์คณะแจ้งไปยังสาขาวิชาเพื่อให้นิสิต ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ดาเนินการ
ทาแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งนี้ได้แนบจานวนกลุ่มตัวอย่างของนิสิตแยกตามสาขาวิชามาพร้อมนี้)

๑๕

3) แบบสอบถามการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย อธิก ารบดี
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/สถาบัน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
3.1) การประเมิน ผลการปฏิบั ติห น้า ที่ ของอธิก ารบดี รองอธิ การบดีแ ละผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลั ย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) กรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้ น าในองค์การนิ สิ ตนักศึกษา (ส่ ว นของผู้นาในองค์การนิสิ ตนักศึกษา ขอความ
อนุเคราะห์สานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นผู้กากับ ดูแล ให้นิสิตตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์)
3.2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/สถาบัน
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แก่ ประธานสาขาวิ ช าหรื อเทีย บเท่ า คณาจารย์ และหั ว หน้า ส านัก งานหรือ เจ้ าหน้า ที่
ของหน่วยงานที่สังกัด (สาหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย)
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ในการด าเนิ น งาน
ของมหาวิทยาลั ย และการปฏิบั ติต ามบทบาทหน้าที่ข องผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย ในรูปแบบอิเล็ ก ทรอนิก ส์
ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปดาเนินการตอบแบบสอบถามได้ที่ http://survey.bsru.ac.th/ โดยหมดเขตภายใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
4) ตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 มอบเงินทุน “กองทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา สุวรรณรัตน์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช นิ ด า สุ ว รรณรั ต น์ ประธาน “กองทุ น ผศ.ชนิ ด า สุ ว รรณรั ต น์ ”
ได้ แ สดงเจตน์ จ านงมอบทุ น ตามโครงการที่ ม อบถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษาให้แก่ นักเรียน-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่มีผลการเรียนดีเด่นของสาขาวิชา จานวน 9 ทุน เป็นเงินจานวนทั้ งสิ้น 79,050 บาท (เจ็ดหมื่น
เก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การจ้าง นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล เป็นผู้ควบคุมและให้คาปรึกษาด้านการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารสถานที่
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี จะเกษียณอายุราชการ
ในวั น ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ.2559 แต่ยั งมี ภ าระงานเป็น ประธานควบคุม การก่ อสร้า งอาคารปฏิ บัติ การ
ฝึ ก วิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง จะแล้ ว เสร็ จ ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ.2560 ประกอบกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขาดผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการควบคุมงานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี และผู้ ช่ว ยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีมติให้จ้าง
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล เป็นผู้ควบคุมและให้คาปรึกษาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุ งอาคารสถานที่ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กาหนดภาระงานในการปฏิบัติงานของนายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล

๑๖

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในส่ ว นของผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน รักษาการผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ไปพลางก่ อ น และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ชั ย ปทุ ม ชาติ พั ฒ น์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
ขอยุ ติ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า ยวิ ช าการแทน
จึงมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ รักษาการผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้ งที่ 6/2559 เมื่อ วั น พุ ธ ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2559 ในวาระที่ 4.10 ได้ พิจ ารณาเรื่อ งการขอหยุ ด
ปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ของนาวสาวกัลย์ธมน ภัคเวธพิสิษฐ์ ที่ประชุมมีมติให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดาเนินการประสานกับนางสาวกัลย์ธมน ภัคเวธพิสิษฐ์ ให้ทบทวนการตัดสินใจในการ
หยุดปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพิจารณาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีวัยวุฒิ
และมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อนกั น ยายน พ.ศ.2559
โดยดาเนินการดังนี้
1) นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวธพิสิษฐ์ ได้ ยืนยันการตัดสินใจในการหยุดปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2) เสนอให้ ดร.จ านงค์ ตรี นุมิ ตร ตาแหน่ง นักวิ จัย ปั จจุบั นไปช่ ว ยปฏิบั ติง านด้ านวิจั ย
คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 การปรับปรุงห้องน้าชาย – หญิง บริเวณ อาคาร 11 ชั้น 1
บริษัท มาลี – นัส คอฟฟี่ จากัด ในนามผู้แทนจาหน่ายของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ได้เปิด
จาหน่ายและให้บริ การร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความ
ประสงค์จะปรับปรุงห้องน้าชาย – หญิง บริเวณอาคาร 11 ชั้น 1 ให้มีความสวยงาม และเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการผู้มาติดต่อราชการ บุคลภายนอก และนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
จึงขออนุญาตปรับปรุงห้องน้าฯ บริเวณดังกล่าว รวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 337,224 บาท (สามแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ทางบริษัท มาลี – นัส คอฟฟี่ จากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมาย นายสุ วิ ท ย์ มุ ด ทะเล ผู้ อ านวยการกองอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ควบคุมการดาเนินงานปรับปรุงห้องน้าชาย – หญิง บริเวณ อาคาร 11 ชั้น 1

๑๗

๕.14 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบ
และแจ้งยืนยันผลการประเมินไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินไปแล้วนั้น สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นที่สิ้นสุดแล้ว พร้อมทั้งเอกสารชี้ แจงเหตุผลการปรับปรุงผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน ได้ส่ งรายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท
บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี
อนุมัติเงินงวดทั้งหมดแล้ว เป็นจานวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ.2559 จานวนเงิน 2,559,105.37 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 สรุปผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
กองบริห ารงานบุคคล ได้สรุปผลการคัดเลื อกผู้มีความรู้ความสามารถเป็ นอาจารย์พิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 307 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานผลการดาเนินงานโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ คณะครุ ศ าสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 โดยได้ ด าเนิ น การตั้ ง แต่
เดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการทบทวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา
2558 ของแต่ละสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ โดยมีวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ จานวน
ทั้งสิ้น 203 วิชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.18 รายงานผลการสาเร็จการศึกษา ของอาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ
อาจารย์ อ นุ รั ก ษ์ บุ ญ แจะ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย การดนตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ได้ลาศึกษาต่อในหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ชาดนตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลั ย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ขณะนี้ได้สาเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 รายงานผลการนาเสนองานวิจัย
อาจารย์ วิ ท วั ส กรมณี โ รจน์ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช านาฏยศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ า พระยา โดยทาการวิจั ยหั ว ข้อ “ความคิดเห็ นของนิ สิ ต ที่มีต่ อการจั ด
การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช านาฏยศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ”
และได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาทางวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ” ครั้ ง ที่ 4 ปี พ.ศ.2559 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 26 สิ ง หาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา และได้รับเกียรติบัตรและใบตอบรับการนาเสนอผลงานทางวิจัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 และ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 –
17.30 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 993 โดยใช้งบประมาณจากโรงเรียนมหรรณพาราม และ งบประมาณ
จากโรงเรียนศึกษานารี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ได้ คั ด เลื อ กนิ สิ ต จ านวน 5 คน เพื่ อ เข้ า แข่ ง ขั น การประกวดโครงการการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ
หัวข้อ “เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง (City of Art)” ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันมีนิสิตที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด คือ นายสิทธิพร ทองมี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

๕.22 รายงานผลการจั ด โครงการสื บ สานประวั ติ ศ าสตร์ ต ามรอยสมเด็ จ เจ้ า พระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สานักศิล ปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักและภาคภูมิใจในเกียรติ
ประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และนาแบบอย่างมาพัฒนาตนเองในด้านการ
ใช้ชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการ
จัดทางบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”
กองนโยบายและแผน ได้รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทางบประมาณและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ”สรุปผลความพึงพอใจและประมวล
ภาพกิ จ กรรมโครงการ ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 2 สิ ง หาคม พ.ศ.2559 และวั น ที่ 9 สิ ง หาคม พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 สรุปผลความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
ค่ า เป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พ.ศ. 2558 - 2562
(ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ
กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปความพึงพอใจต่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2 558 –
2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการดาเนินการจัดระเบียบและแก้ไข
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ
นโยบายในการด าเนิ น การจั ด ระเบี ย บและแก้ ไ ขธรรมาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
11 สิ ง หาคม พ.ศ.2559 ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์ ป ระเสริ ฐ ณ นคร ชั้ น 3 อาคารส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

5.26 รายงานการเข้าร่วมประชุม กต.ตร. สถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ
สานั กกิจ การนิ สิ ตนั กศึกษา ได้รายงานการเข้าร่ว มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตารวจ (กต.ตร) จัดโดยสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน ปัญหาอาชญากรรม และการคัดเลือกพนักงานสอบสวนดีเด่น ข้าราชการตารวจที่ ปฏิบัติหน้าที่
ดี เ ด่ น และข้ า ราชการต ารวจด ารงชี วิ ต ดี ง ามของสถานี ต ารวจ โดยมี นายสุ ช าครี ย์ ก่ อ เกี ย รติ ต ระกู ล
เป็ น ที่ ป รึ ก ษา กต.ตร และอาจารย์ ธี ร ถวั ล ย์ ปานกลาง เป็ น กรรมการ ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในวั น พุ ธ ที่
24 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2 รายการ และได้รับรางวัล ดังนี้
รายการที่ 1 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม และ
1-4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารนิมิบุตร กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ดังนี้
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
(4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน
14 ปี
(5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รายการที่ 2 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัล ดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
(2) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจานา
พรรษา ณ วัดพิช ยญาติ การาม (พิชัญญาติ ) โดยนิสิ ตและคณาจารย์ ได้นาเทียนจานาพรรษาไปถวายวัด
เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
2) สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้จัดทาโครงการศิลปวัฒนธรรม “นาฏยศิลป์ไทยมรดกภูมิปัญญา
เพื่อชุมชน” โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 2706 A อาคาร 27 ชั้น 6

๒๑

3) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าว HU – SO News ประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานวิจั ย เพื่อชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือฯ มรภ.- สกว. ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเหลือง
อินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนา
และ นางสาวเพ็ญนภา พฤฒิ นิรัน ดร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเชื่อมโยงงานวิจัย คลังข้อมูลงานวิจัยไทย NTRR กับหน่วยงานวิจัยภาคกลาง” ในวันอังคารที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3) ศูน ย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
PROMPT PAY (พร้อมเพย์) และธนาคารพาณิชย์ และได้ประชาสัมพันธ์ผลการสารวจตามโครงการ ดังกล่าว
เผยแพร่ลงใน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 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) คณะวิท ยาการจั ด การ ได้ส่ งรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริห ารคณะฯ ครั้ง ที่
16/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลการเข้าร่วมคณะทางานโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
3) ส านั กกิจ การนิ สิตนั กศึกษา ได้ส่ งสรุปภาพการจัดโครงการจิตอาสาปันน้าใจ แด่น้อง
ผู้ ด้อยโอกาส โดยการน าสิ่ งของและอุป กรณ์กี ฬามอบให้ กับทางโรงเรียนบ้านหนองมะสั ง อ.เลาขวัญ จ.
กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
4) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์แก่
สื่อมวลชนฯ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
5) สานักประชาสั มพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/255๙
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/255๙ ในวันพฤหัสบดีที่
13 ตุล าคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ มพระยาโอวาทวรกิ จ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

