๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
1๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. อาจารย์อนุรักษ์
๑๙. นางสาวอรุณี
๒๐. อาจารย์ ดร.ปวิช
2๑. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๒. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๕. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๗. นายสุชาครีย์
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
3๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
3๑. อาจารย์ณัฐมน
๓๒. อาจารย์ศศิกัญชนา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ปทุมชาติพัฒน์
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์

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.

อาจารย์วิเชียร
อาจารย์วรัญญา
อาจารย์ดร.ทัชชญา
อาจารย์บูรณจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์อรพิมพ์
อาจารย์ภัทิรา
อาจารย์ภัทรนันท์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์อดิเรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ศิริพร
อาจารย์สุภัทรา
อาจารย์ธนัญญา
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปณิตา

ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
แก้วศรีมล
อภิรัตน์วรเดช
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
มาศมาลัย
ไวทยะสิน
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
เรืองไชยศรี
ศรีหามี
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
นิลผาย
บัวทอง
วาตะ
แจ้ดนาลาว

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการวิทยาเขต สระยายโสม

๓

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
๓. อาจารย์กันยาวรรนธ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
7. อาจารย์วาปี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
9. อาจารย์จันทรัศมิ์
1๐. อาจารย์ขวัญนภา
๑๑. อาจารย์ธีราพร
๑๒. อาจารย์กิตติ
๑๓. อาจารย์ธีรถวัลย์
๑๔. อาจารย์ปรียาภรณ์
๑๕. นางจันทร์จิรา

ทองคาสุก
ศิริสวัสดิ์ชัย
กาเนิดสินธุ์
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
ฐานสุวรรณศรี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
สิริวุฒินันท์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
เชี่ยวชาญ
ปานกลาง
สืบสวัสดิ์
ภระกูลสุขสถิตย์

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

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

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
๑.๑ แต่งตั้งคณบดีและรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตามมติส ภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๘ แต่งตั้งให้นายไพฑูรย์ มากสุข ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะวิทยาการจั ดการเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑(๗)
แห่งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ “ถอดถอนและแต่งตั้งรองคณบดี รองผู้อานวยการ
สถาบัน รองผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและอาจารย์พิเศษ” จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๑. นางระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒. นางสาวภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓. ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ใจเย็น
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔. นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. นางสาวภัทรนันท์ ไวทยะสิน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ แต่งตั้งคณบดีและรองคณบดีคณะครุศาสตร์
ตามมติส ภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๘ แต่งตั้งให้นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ การดาเนินงาน
ของคณะครุ ศ าสตร์ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑(๗)
แห่งพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ “ถอดถอนและแต่งตั้งรองคณบดี รองผู้อานวยการ
สถาบัน รองผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและอาจารย์พิเศษ” จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๑. นายกฤษดา ผ่องพิทยา
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๒. นายทัศนัย กีรติรัตนะ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๓. นางณัฐมน พันธุ์ชาตรี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๔. นางสาวศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๕. นายวิเชียร ทุวิลา
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
เกณฑ์ มา เป็ น ผู้ รั กษาราชการแทนอธิก ารบดี ตามคาสั่ งสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้า พระยา
ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การแนะแนวและประชาสั ม พั น ธ์ รั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา งานโครงการพิ เ ศษต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การฝึกอบรมและการบริการวิชาการอันก่อให้เกิดรายได้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ แต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากอาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี ลาออกจากตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงแต่งตั้ง อาจารย์พรรณา พูนพิน
ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา มบส. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษา “มบส. เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๘” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ยากจน มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติ
ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้นิสิตได้ศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษา ซึ่งผู้บริจาคเงินสมทบทุน การศึกษานี้ สามารถ
นาใบเสร็จที่ได้รับไปลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเป็น ๒ เท่า ของรายได้ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคทุนการศึกษา “มบส. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๘”
โดยกรอกจานวนเงินที่ ประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษา (ตามเอกสารแนบ) และนาส่งได้ที่กองคลัง อาคาร
๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๖ ทูตกิจกรรมประจาปี ๒๕๕๘
องค์ก ารบริ ห ารนิ สิ ต มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้า พระยา ได้ จั ดประกวด BSRU
Freshy Boy & Girl 2015 ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ โดยมีผู้เข้าร่วม
การประกวด ๒๖๗ คน เหลือเพียง ๔๒ คน จากรอบออดิชั่น เพื่อประชันทักษะความสามารถ ในหัวข้อ “การ
แสดงความเป็นไทย” และคัดเลือกเหลือ ๒๔ คน ซึ่งผู้ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทูตกิจกรรม Freshy Boy &
Girl 2015 ได้แก่ นายศุภากร บุตรโคตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี และนางสาวอโณทัย พา
ขุนทด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลรางวัลทูตกิจกรรมประจาคณะ
ทั้ง ๕ คณะ และรางวัลอื่นๆ อีกด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๗ การมอบทุนการศึกษาสาหรับนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่นที่ ๕ ได้มีความประสงค์ขอใช้
สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๑
ชั้น ๒ โดยมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์ ดร. สวัสดิ์ ทองสิน อานวยความสะดวก
ในเรื่องของสถานที่และการจราจร ในการนี้ กลุ่มศิษย์เก่าดังกล่าวมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่
มหาวิทยาลัย จานวน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ร่างประกาศแนวทางการประเมินบุคลากรด้วยระบบสังคมมิติฯ
กองบริหารงานบุคคลได้จัดทาร่างประกาศฯ เรื่อง แนวทางการประเมินบุคลากรด้วยระบบ
สังคมมิติในส่วนของพฤติกรรมการทางานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบใน
หน้าที่ สาหรั บบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ การดาเนินการเป็นไปด้ว ย
ความเรี ย บร้ อย และมี ป ระสิ ทธิภ าพ บุ คลากรรับทราบอย่างทั่ว ถึงและเกิดความเข้าใจในวิธีการประเมิ น
ซึ่งมีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 10 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน และได้มอบหมาย
ให้สานักคอมพิวเตอร์จัดทาโปรแกรมการประเมินผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “การประเมินบุคลากร
ด้วยระบบสังคมมิติฯ” เป็น “ระบบประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)” ซึ่งรูปแบบของ
การประเมินมีความแตกต่างจากการประเมินด้วยระบบสังคมมิติฯ คือ เดิมจะแบ่งเป็นกลุ่มงานใหญ่ เช่น ระดับ
คณะ ๔ คณะ ทั้ ง สายสอนและสายสนั บ สนุ น และหน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น รวมทั้ ง สิ้ น ๑๖ หน่ ว ยงาน
ถ้าเป็นระดับพนักงานสายสนับสนุนจะรวมอยู่ที่สานักงานอธิการบดี ในรอบนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับบริบทของการปฏิบัติงานและการทางานร่วมกัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้น ซึ่งระดับคณะจะแบ่งย่อย
เป็ น ระดั บ สาขาวิ ช า กลุ่ ม สาขาวิ ช าจะประเมิ น กั น เอง ในแต่ ล ะสาขาวิ ช าจะถู ก ประเมิ น โดยคณะ
กรรมการบริ ห ารของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ในระดับ หน่ว ยงานต่างๆ ก็เช่นกัน ส่ ว นการประเมินระดับผู้ บริห าร
จะแบ่งเป็น คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) และ
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
นาไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยจะขยายระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ แจ้งจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคปกติ (รอบที่ ๑)
นางสาวอรุ ณี คู่วิมล แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ส านักส่ งเสริมวิชาการฯ ได้ส รุปจานวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2559 (รอบที่ ๑) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทโควตา) จะทาการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ทั้งสิ้น ๒๗๒ คน และการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
(ประเภทรับตรง) จะทาการปิดระบบในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยจะทาการเปิดรับ
สมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งหมด ๓ รอบ มอบหมายคณบดีทั้ง ๕ คณะ ร่วมกันวางแผน
และหากลยุทธ์ในการเพิ่มจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และจะนัดหมายคณะกรรมการทุกท่านประชุมเรื่อง
แผนการรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย สวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การดาเนิ นการโอนเงินสวัสดิการไปยังหน่วยงานต่างๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรุปยอด
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ กองคลังจะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานของรายได้ทั้งหมด และการบริการวิชาการ ๒๐ % นาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ
และสัดส่วนการจัดสรรจะแบ่งตามที่ ได้สรุปไว้ในที่ประชุม ว่าจะดาเนินการในลักษณะใด ซึ่งยอดรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทีจ่ ะจัดสรรให้หน่วยงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้ส่วนนี้เป็นรายได้ที่แต่ละ
หน่วยงานช่วยกันหามา จากรายงานการสรุป ของฝ่ายการเงินเมื่อเปรียบเทียบของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
แล้ ว ยอดเงิน ที่ มหาวิท ยาลั ย ได้ รั บ เพิ่ มขึ้ น จากเดิ ม ไม่ ม ากนั ก เพราะฉะนั้น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหากิจกรรมที่นามาซึ่งรายได้ ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ การส่งคืนหนังสือที่ยืมจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ “คืนตู้นี้มีโชค” โดยรณรงค์ให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาส่งคืนหนังสือ
ซึ่งยืมจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ เพื่อชิงรางวัลแฟลชไดร์ท 8
GB เดือนละ 10 รางวัล ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คณาจารย์
และนิสิตนักศึกษาได้ใช้บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก จากเดิม
มีผู้ใช้บริการประมาณ ๑๐๐ คน ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ การทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จานวน 13 ฐานข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋า ค า แจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ทั้ง 4 คณะ และนิสิต
นักศึกษาอีกครั้ง ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

๓.๖ ขออนุมัติงบประมาณจ้างเขียนแบบอาคาร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างวิศวกร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะการเขี ย นแบบต่ อ เติ ม อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ จ านวน 2,018,221.00 บาท
(สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินงานยื่นเสนอของบประมาณ
เพื่อต่อเติมอาคาร จากงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน

๓.๗ การตั้งชื่ออาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การตั้งชื่ออาคาร
และชื่อห้ องประชุมที่อยู่ในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งการตั้งชื่อ
ภาษาอังกฤษนั้น ขณะนี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น และส่งมอบให้สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานสรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีผู้ขอรับทุน
สนั บ สนุ น การศึ กษาต่ อระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 7 ราย เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2553 และเห็นชอบให้ยกเลิก
สัญญาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรกับนางสาวชัชศรัณย์ จิตคงคา เนื่องจากไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) คณาจารย์ ในมหาวิ ทยาลั ยที่ได้ ปรับเปลี่ ย นตาแหน่งเป็นผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
มีจานวนมากขึ้น ในโอกาสต่อไปควรแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงพัฒนาการ
อาทิ สถิติการศึกษาต่อ สถิติการทาผลงานทางวิชาการ และการดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2) มอบหมายคณบดีทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบว่า มหาวิทยาลั ย
ประเทศไต้หวัน ได้จัดทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจานวน 600 ทุน
3) กา รจั ด ท า แผนพั ฒ นาบุ ค ล ากร ซึ่ งการจั ดท าแผ นพั ฒ นา บุ ค ลาก ร
เป็นเรื่องที่จาเป็น แต่ละหน่วยงานควรมีแผนพัฒนาทั้งคณาจารย์และบุคลากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร ได้กาหนดประชุ ม ในวัน ที่ 10 – 12 พฤศจิ กายน พ.ศ.2558 เป็ นการประชุมชี้ แจงการจัดท า
แผนพัฒ นาบุ คลากร และการจั ดทาแผนกรอบอัตรากาลัง ซึ่งมีประเด็ นที่ส าคัญ คือ การกาหนดตาแหน่ง
บุคลากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการนัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 7 ราย
ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกาหนด และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

๙

4.2 ขออนุญาตหารือ เรื่องการกาหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้กาหนดให้มีการจัดตารางกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่ายแก่นิสิตเพื่อ
ทากิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2556 แต่ปัจจุบันมีตารางการเรียนการสอนมากจนไม่สามารถ
กาหนดตารางกิจกรรมดังกล่าวให้กับนิสิตได้ สานักกิจการนิสิ ตนักศึกษาจึงได้ขอหารือเกี่ยวกับ เรื่องขอให้มีการ
กาหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่ายให้กับนิสิต
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การกาหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย

4.3 ขอรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ างรายการปรับปรุง
ห้องน้า จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ลงนามก่อหนี้ผูกพันสัญญาแล้ว
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่าคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการที่ไม่สามารถลง
นามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ต้องยกเลิกการดาเนินการ และส่งเงินคืนสานัก
งบประมาณเพื่อนางบประมาณรายการนั้น ไปใช้ในรายการตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลพร้อมกับ
พระราชบั ญญั ติโ อนงบประมาณรายจ่ า ย พ.ศ.2558 ในการนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา
จึงขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิ จารณานาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว หากเห็ น ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น และขอให้ พิ จ ารณาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรพิ จ ารณาว่ า
มหาวิทยาลั ยอนุ มัติงบประมาณให้ กองอาคารสถานที่ฯ ทั้งหมดเท่าใด โครงการใดบ้างที่ยังไม่ดาเนินการ
หากเป็นไปได้ ขอให้ยุติโครงการนั้นก่อน เพื่อนางบประมาณมาใช้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
ปรับปรุงห้องน้า จานวน 1 งาน เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ยังขาดงบประมาณจานวน
เท่าใด มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่นให้ เนื่องจาก ณ ขณะนี้ ยังไม่สามารถขออนุมัติ
งบประมาณคงคลังจากสภามหาวิทยาลัย ได้ หากขออนุมัติงบประมาณคงคลังต้องเป็นปีถัดไป ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาหารือนอกรอบกับกองอาคารสถานที่ฯ อีกครั้ง และในส่วนงานใหม่ของกองอาคารสถานที่ฯ มอบหมาย
หัวหน้างานควบคุมการดาเนินงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนให้ เป็น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสามารถติดตามการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหารือในการจัดสรร
งบประมาณอีกครั้ง และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตรวจสอบความผิดพลาดในการทางาน
และประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา

๑๐

4.4 ปฏิ ทิ น การติ ด ตามการประเมิ น ค่ า งานและการก าหนดกรอบต าแหน่ ง ของบุ ค ลากร
สายสนับสนุนให้สูงขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ปฏิทินการติดตามการประเมิน
ค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เวลา 13.30 น. แก้ไขเป็นเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 เป็นการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการประเมินค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่งฯ กลุ่มที่ 1 บุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดคณะ/สานักโรงเรียนสาธิต/สานักศิลปะฯ/สานักคอมฯ/บัณฑิตฯ/สานักกิจฯ/สานักวิเทศฯ/
สานักประชาสัมพันธ์ฯ/สานักงานสภาฯ/สถาบันวิจัยฯ/ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปฏิทินการติดตามการประเมินค่างานและการกาหนดรอบตาแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุนให้สูงขึ้น
4.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ กาหนดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงาน
วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559 เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ
แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดทา
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม และ ร่างกาหนดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า ร่ า งค าสั่ ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559 ประธานคณะกรรมการทุกฝ่ายต้องดาเนินการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการ เพื่อ แก้ไ ขและรวบรวมรายชื่ อเพิ่มเติม นาส่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้ง ขจร
ภายในวัน ที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ.2558 และร่างก าหนดงานวัน คล้ ายวันถึงแก่พิราลั ยสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 เพิ่มเติมกิจกรรมการมอบทุนจากสมาคม
ศิ ษ ย์ เ ก่ า จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ ว น) และเมื่ อ ได้ ร ายชื่ อ คณะกรรมการทั้ ง หมดแล้ ว
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน โดยคณะกรรมการทุกฝ่ายต้องหากิจกรรม
พร้อมทั้งงบประมาณ เพื่อดาเนินการคานวณงบประมาณควบคู่กัน และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มหาบรรพต ประสานนาข้อมูลข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมานาเข้าที่ประชุมเตรียมงานเพื่อนา
ข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุงข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการ
เพื่อดาเนิ น การแก้ ไขและรวบรวมรายเพิ่มเติม นาส่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ล าวัล ย์ ฟุ้งขจร ภายในวันที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ.2558

๑๑

4.6 การนาเสนอแนวทางการจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักกิจการนิสิต
นักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทาการสารวจความคิดเห็น ของประชาคมเพื่อหาแนวทางการจัดหาสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ดาเนินการเสนอเรื่องนี้เพื่อขอความคิดเห็นไป
ยังคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งสิ้นจานวน 5 ชุด ต่างวาระกัน โดยสรุปคณะกรรมการทุกชุดให้ความคิดเห็นไป
ในทางทิศทางเดียวกัน ว่า เพื่อเป็น การประหยัด สามารถจัดทาได้ในเวลารวดเร็วและคุ้มค่ากับการใช้งาน
จึงควรจัดทาหลังคาคลุมสนามฟุตบอล เพื่อจัดเป็นลานเอนกประสงค์ ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานปฐมนิเทศ
นิสิต นักศึกษา งานประชุมผู้ปกครอง งานกีฬามหาวิทยาลัย งานปัจฉิมนิเทศ งานซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร งานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า ตลอดจนกิจกรรมหารายได้ต่างๆ เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และคณะดาเนินงาน
ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม โดยพิจ ารณารู ป แบบและความเหมาะสมของการใช้เล่ น กีฬา ผลกระทบต่อภูมิทัศน์
มีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมทั้งขอความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลต่างๆ และนาเสนอในที่ประชุมโดยละเอียดต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติ ย่ อ การประชุ ม วิ ส ามั ญ สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2558 และ มติ ย่ อ การประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จั ด ประชุ ม วิส ามั ญสภามหาวิ ทยาลั ย
ครั้ งที่ 3/๒๕๕๘ ในวัน พุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 10/2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 จึงขอนา
มติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕๘ และมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู จานวน 1 หลัง
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพครู จานวน 1 หลัง ประจาเดือน กันยายน 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning)
สถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ กระทรวงมหาดไทย ร่ ว มกั บ คณะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
สถาบั น บั ณฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้ร ายงานประมวลผลการเรี ยนรู้จ ากประสบการณ์จ ริง ในโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่ นที่ 64 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน พ.ศ.
2558 และ รุ่นที่ 65 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 25 กันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ทั้ง 5 คณะ นา DVD ไปศึกษาข้อมูลรายงานประมวลผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง (Action Learning) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

๑๒

5.4 การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ สานัก
งบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยให้มีผลใช้บังคับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผน ได้รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ได้รับอนุมัติ 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 จานวนเงิน 2,100,737.30 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558
กองคลั ง ได้ ส รุ ป ข้ อ มู ล การเบิ ก – จ่ า ยใบเสร็ จ รั บ เงิ น คอมพิ ว เตอร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 ข้อมูลด้านวิชาการ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าก าหนดเวลาเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานและข้อมูลด้านวิชาการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร ผ่านสื่อออนไลน์ภายนอก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รายงานช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับ
สมัครผ่านสื่อออนไลน์ภายนอก เกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ 2 ประเภท ประจาปีการศึกษา 2559 คือ
ประเภทโควตาพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ และประเภทรับตรง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ
ในการเข้าถึงข้อมูลทั้ง 2 ประเภทเป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

5.9 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับสานัก
ของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี ได้สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับสานัก ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ )
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในก ากั บ ของรั ฐ และเอกชน ในการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จุ ด เน้ น ของนโยบาย เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง นโยบาย
และใช้ประกอบการรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การขอรับบริจาคสนับสนุนโครงการ Al Yellow Heart เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สานักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดโครงการ Al Yellow Heart เพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย Al Yellow Heart ประเทศไทยได้บริจาคนามบัตร มูลค่า 1,000,000 บาท
ให้ มู ล นิ ธิ ฯ โดยส านั ก งานไปประชาสั ม พั น ธ์ ข อรั บ การบริ จ าคเพื่ อ เป็ น ทุ น ในการด าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ ฯ
ทั้งนี้ ผู้ บริ จ าคเงิน 150 บาท จะได้รั บ นามบัตรอิเลคทรอนิกส์ 1 ใบ มีอายุ 1 ปี (นับตั้งแต่วันออกบัตร)
และสามารถน าไปลดหย่ อนภาษีได้ ส านั กงานมูล นิธิมหาวิทยาลั ยราชภัฏ จึงได้ประชาสั มพันธ์และขอให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 ขอเชิญส่งบุคลากรรับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สาหรับ
ผู้บริหารสายสนับสนุน)” และหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงมืออาชีพ (Advanced Management
Program)”
สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร
หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” และหลักสูตร “นักบริหาร
ระดับสูงมืออาชีพ (Advanced Management Program)” จึงขอให้มหาวิทยาลัยส่งบุคลากรในหน่วยงาน
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 สรุปจานวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั กงานอธิ ก ารบดี ได้ ส รุ ป จ านวนผู้ บ รรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย (งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ครั้ ง ที่ 4/2558 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (งบบ ารุ ง การศึ ก ษา)
ครั้ งที่ 2/2558 และพนั กงานราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.14 แจ้งข้อมูลอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล ได้แจ้งข้อมูลอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบารุงการศึกษา) ที่จะเปิดสรรหาตามแผนการสรรหาและการบริหารอัตรากาลัง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 รายงานการไปประชุมสั มมนาทางวิชาการ “การยกระดับราชการไทย...เตรี ยมพร้ อ ม
ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” และพิธีมอบรางวัล ประจาปี พ.ศ.2558
กองบริ ห ารงานบุ คคล ได้รายงานผลการเข้ าร่ว มประชุมสั มมนาทางวิช าการ “ยกระดั บ
ราชการไทย...เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ ชาติอย่างยั่งยืน ” และพิธีมอบรางวัล ประจาปี พ.ศ.2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องเจ้าพระยา 1 – 2 หอประชุมกองทัพเรือ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 การส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มอบรม หลั ก สู ต ร “เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ”
Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้จัดอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัล
สาหรับผู้บริหาร” Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2 โดยเนื้อหาหลักสูตร
เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
เกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานทั้งระบบอย่างยั่งยืน สนับสนุนต่อนโยบายการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันแก่ผู้เข้ารับการอบรมมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 สรุ ปรายงานการเดิ น ทางไปราชการ ณ มหาวิท ยาลั ย สั งคมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
ประเทศเวียดนาม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ได้ ส่ ง สรุ ป รายงานการเดิ น ทางไปราชการ
ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 รายงานการปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานการไปแสดงดนตรีไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่
24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ นครเซี่ยงไฮ้ และเมื่อวันที่ 5 – 9 กันยายน พ.ศ.2558 ณ เมืองเทียนจิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.19 สภาคณาจารย์และข้าราชการขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยให้บุคลากรทุกกลุ่ม
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการท างาน เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี ม ติ
ให้ปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาล และเล็งเห็นความสาคัญ
ของบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม โดยขณะนี้ มี ก ารขยายสั ญ ญาจ้ า งขั้ น ต่ า 3 ปี ท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต
การทางานมากขึ้น และสามารถอุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สรุปผลการประชุมสามัญ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 รายงานการใช้เงินกองกลางบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนกองกลางจากมหาวิทยาลัยเป็นจานวนเงิน 75,000 บาท
(เจ็ดหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) จึ งได้รายงานการใช้เงินกองกลางของบัณฑิตวิทยาลั ย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิ ทยาลัยการดนตรี
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานผลการดาเนินการโรงเรียนมัธยมสาธิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้ส่งรายงานผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน และได้ดาเนิน
โครงการต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 แจ้งผลสาเร็จการศึกษา
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ป ระไพ ศรี ดามา ตาแหน่ง พนัก งานมหาวิ ทยาลั ย (สายสอน) สั งกั ด
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการสาเร็จการศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ สาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.25 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 และรายงานการ
ต้อนรับคณะฑูตกิจกรรม และคณะนักศึกษา ในโครงการ Big Cleaning Day BSRU
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ได้ ร ายงานการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 สรุ ป กิ จ กรรมโครงการสื บ สานอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทย “แสดงมุ ทิ ต าจิ ต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปการจัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย “แสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ” ให้แก่อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่
18 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมระบิลบัวแก้ว 1 อาคาร 24 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลการนานิสิตเข้าร่วมงานเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ
ครั้งที่ 17 ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2) สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการคลิ นิ ก ภาษาอั ง กฤษสั ญ จร ครั้ ง ที่ 1 ในวั น ที่ 29 – 30
สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
3) สรุปผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การเป็นบัณฑิตยุคใหม่ สาหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 และวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2558
ณ อาคาร 1 ชั้น 4
4) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5) สรุปผลการดาเนินโครงการ Bangkok & HUSO. Of BSRU : ศิลปะและดนตรีไทยกล่อม
เกลาจิตใจห่างไกลยาเสพติด สร้างเศรษฐกิจชุมชน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 กันยายน 2558
6) สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 ณ อาคาร
27 ชั้น 4 ห้อง 2407C
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ส านั กกิจ การนิ สิ ตนั กศึ กษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สรุปภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรม ในวันที่ 25 กันยายน ถึง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1
2) สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ.2558 ณ อาคาร 1 ชั้น 1

๑๗

3) สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ห้องออกกาลังกาย) ประจาเดือน
กันยายน ณ อาคาร 1 ชั้น 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมบัญชีกลาง ได้นารายงานผลการคานวณต้นทุนผลผลิตที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งให้มาจัดทา
รายงานผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตตามกลุ่มสาขาวิชา 9 กลุ่มสาขา จาแนกตาม
กลุ่มสถาบัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโน โลยี
ราชมงคล และจั ดทารายงานสรุ ป ผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยตามกลุ่ มสาขาวิช าที่ต้องการดาเนินการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยามี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยตามกลุ่ ม สาขาวิ ช า
ที่ต้องดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จั ด ท าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกิ จ กรรมและค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ผลผลิ ต ในแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 ขอส่งทะเบียนควบคุมรายการรับจ่ายเงิน (ท.1 และ ท.2) และรายงานการรับจ่ายเงิน (รง.
1 และ รง.2) จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU
คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิช าเคมี ได้ส่ ง รายงานทะเบี ยนควบคุม รายการ
รับจ่ายเงิน (ท.1 และ ท.2) และรายงานการรับจ่ายเงิน (รง.1 และ รง.2) จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU เพือ่ ชี้แจงรายรับรายจ่ายเงินรายได้ของโครงการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (รุ่นที่ ๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp) สาหรับนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (รุ่นที่ ๒) โดยจะ
เปิดรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี จากทุกคณะ จานวน ๑,๑๐๐ คน ในวันที่ ๗ – ๘ , ๑๔ – ๑๕ และ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓๒ ผลการพิจารณาการจัดสรรอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กองบริหารงานบุคคลแจ้งข้อมูลอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณบารุงการศึกษา) ที่จะเปิดสรรหาตามแผนการสรรหาและการบริหาร
อัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.๓๓ สถาบันภาษาจัดกิจกรรม Halloween Party ประจาปี 2558
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถาบันภาษาขอเรียน
เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Halloween Party ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง Mini Theater
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓๔ การยุติการร้องเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือขอยุติการร้องเรียนมายังมหาวิทยาลัย เรื่องนิสิตนักศึกษานารถจักรยานยนต์มาจอด
บริ เ วณหน้ า ปากซอยทางเข้า บ้ า นของประชาชนที่ พักอาศั ยอยู่ ใกล้ บ ริเวณมหาวิ ทยาลั ยทาให้ ได้รั บความ
เดือดร้อน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามนิสิตนักศึกษา
จอดรถจักรยานยนต์บริเวณที่พักอาศัยของประชาชน จัดประชุมชี้แจงการห้ามจอดรถจักรยานยนต์ให้แก่นิสิต
นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี และจั ด สถานที่ จ อดรถจั ก รยานยนต์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม มากขึ้ น พร้ อ มจั ด ท า
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจะนาผลที่ได้ มา
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓๕ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช า
ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิ มพ์
เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และหนังสือพิมพ์
บ้านนอก
2) ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานของรัฐบาลและการร่างรัฐธรรมนูญ และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลการสารวจตามโครงการดังกล่าว
ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2558, หนังสือพิมพ์แนวหน้า และเว็บไซด์ Kapook
3) สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา ได้ ส่ งรายงานประจาปี 2558 ของศูนย์ส ารวจความคิดเห็ น
บ้านสมเด็จโพลล์
4) สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ส่งรายงานผลการเข้าร่วมงาน “น้อมราลึกถึงสมเด็จย่า
ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 17” ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่
๒6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.๔4 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

