๑

คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/25๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 255๘ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
1๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๖. นายสุชาครีย์
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

จูฑา
เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
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รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายสุวิทย์
5. นางจันทร์จิรา
6. นางบุญเพ็ญ
7. นางสาวกัลย์ธมน

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
ภระกูลสุขสถิต
หงส์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พยงค์ จูฑา ประธานที่ประชุม ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี วรรณ เอี่ยมสะอาด แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ สื บเนื่องจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงค์ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การจั ด โครงการดั ง กล่ า ว แบ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ 1 การศึ ก ษาดู ง าน
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวั นที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ.2558 กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
ดู ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ วั น ที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ.2558
และกิ จ กรรมที่ 3 การศึ ก ษาดู ง าน ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
พ.ศ.2547 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน เริ่มดารง
ตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และจะหมดวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้ วยสภา
คณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ พ.ศ.2547 ข้ อ 10 ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติที่ประชุม
ข้าราชการ

เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และ
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
8. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
9. นางสาววรรณดี
10.นายสุชาครีย์

จูฑา
เกณฑ์มา
แหวนเพชร
สุ่นสวัสดิ์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
อัศวศิลปกุล
ก่อเกียรติตระกูล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.2 การเลือกคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ในข้อ 21 กาหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบ
จานวน 8 คน เนื่องจากมหาวิ ทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงได้จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
6. อาจารย์ทวีศักดิ์
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จูฑา
ประธาน
เกณฑ์มา
กรรมการ
วัฒนานิมิตกูล กรรมการ
มหาบรรพต กรรมการ
เอี่ยมสะอาด กรรมการ
จงประดับเกียรติ กรรมการ
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7. นายสุชาครีย์
8. นางสาววรรณดี

ก่อเกียรติตระกูล กรรมการและเลขานุการ
อัศวศิลปะกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.3 แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรณีพิเศษ)
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนการสรรหาและ
การบริหารอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ เป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอัตรากาลัง และเพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้นาไปใช้ในการบริหารอัตรากาลัง ไม่ให้เกิดการขาดแคลนอัตรากาลังในระหว่างปี กองบริหารงาน
บุคคล จึงจัดทาแผนการสรรหาและการบริหารอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองบริหารงานบุคคลได้จัดทาแผนการ
สรรหาและการบริหารอัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานราชการ
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 เนื่ อ งจากประสบปั ญ หา คื อ อั ต ราก าลั ง ที่ เ ปิ ด รั บ ไม่ มี ผู้ ส มั ค รสอบ จึ ง ท าให้
อัตรากาลังว่างลง 25 อัตรา จึงต้องทาแผนการสรรหาฯ ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1. ติดประกาศรับสมัคร
2. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ
3. วันที่เปิดรับสมัคร
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทาการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ทาการ
คัดเลือก
5. วันที่ทาการคัดเลือก
6. ประมวลผลการสอบคัดเลือก
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก
8. วันที่รายงานตัว ทาสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 2/2558
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม – วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันพุธที่ 18 – วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากแผนการสรรหา
อัตรากาลัง (กรณีพิเศษ) นี้มีเวลาการเปิดรับสมัครที่ ค่อนข้างกระชั้นชิด ตามแผนการสรรหาเดิมจะเปิดรับ
สมัครในช่ว งเดือนเมษายน ซึ่ง เป็ นช่ว งที่ นิ สิตนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทาให้ มีผู้ มาสมัครเป็นจานวนมาก
ในกรณี ที่ทาแผนการสรรหากรณีพิเศษขึ้น จะทาให้เกิด กรณีไม่มีผู้ มาสมัครหรือไม่ได้เป็นไปตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด ทางคณะครุศาสตร์จึงขอสงวนอัตราไว้ และขอเพิ่มอัตรากาลัง 1 อัตรา เนื่องจากมีอาจารย์ 1 ท่าน
ลาออก และขอความอนุเคราะห์ให้เปิดรับสมัครพร้อมกันในกรณีนี้ด้วย เป็น 11 อัตรา หรือรอแผนการสรรหา
ในครั้งถัดไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า จานวนอัตราที่ว่างลง ทั้ง 25
อัตรา นั้น มหาวิทยาลัยจะเปิดสอบในครั้งที่ 2/2558 หากมีผู้ที่สามารถสอบบรรจุได้ทางมหาวิทยาลัยจะ
บรรจุอัตรากาลังให้ตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ระบุไว้ หากไม่มีผู้มาสมัครสอบหรือไม่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะโยกพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (งบประมาณรายได้ ) เข้ า สอบแทนพลางก่ อ น
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แต่ยังคงอยู่ในแผนที่หน่วยงานกาหนดไว้ หน่วยงานสามารถที่จะขออัตรากาลังมาในงบประมาณงวดต่อไปและ
จะจัดสรรมาให้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ทุน พัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร จานวน
2 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุ คลากร พ.ศ.2552 ข้อ 8 (4) กาหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาจานวนเงินทุนสนับสนุนการศึกษา โดยให้กาหนดวงเงินและเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลั ย แล้ ว จั ดทาเป็ น ประกาศของมหาวิทยาลั ย ผลการพิจารณาเห็ นชอบให้ ได้รับทุน
สนั บ สนุ น การศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกและปริญญาโท จานวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2553 คือ
1) นางสาวทิพรักษ์ วงษาดี

ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
2) นางขวัญจิตร สงวนโรจน์ ศึกษาต่อปริญญาโท ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ ผู้ขอรั บทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
จานวน 2 ราย ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกาหน
4.5 การขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี เงิน บกศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย และมีหน่วยงานที่ไม่สามรถดาเนินการได้ แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลั ยจึ งมีความจาเป็น ต้องขยายเวลาการกั นเงินเหลื่ อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จากเงิน บกศ. และเงิน บกศ. คงคลัง ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยกองคลังได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว คือ 1) รายงานขอขยายเวลาการกันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของทุกหน่วยงาน
2) แบบรายงานที่อ ยู่ ร ะหว่า งการด าเนิ น การ จากเงิ นกั น เหลื่ อ มปี ปีง บประมาณ พ.ศ.2557 ของศู น ย์
การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 คาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2557
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 ธั น วาคม พ.ศ.2557 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นางสาวอรุ ณี คู่ วิ ม ล ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้มีคาสั่งที่ 38/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดาเนินการเรื่องการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก จากยูเนสโก เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศ
ยกย่องและร่ว มเฉลิ มฉลองเนื่องในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้ ส าเร็จราชการแผ่ นดิน ในปี พ.ศ.2561
โดยได้ มี ก ารประสานงานเสนอเรื่ องไปยั ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกระทรวงวั ฒ นธรรมของไทยซึ่ ง เป็ น
หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ งในการเสนอชื่อ ดัง กล่ า ว ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิ การและกระทรวงวั ฒ นธรรมของไทย
ได้รั บทราบการดาเนิ น การของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยกระทรวงวัฒ นธรรมได้ส่ งข้อมูล เกี่ยวกับหลั กเกณฑ์
การเสนอชื่อบุคคลสาคัญและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาเอกสาร
ประกอบการเสนอชื่อ ตามแบบฟอร์ม ANNEXII และเสนอเรื่องโดยตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่
15 ธั น วาคม พ.ศ.2559 เพื่ อที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะได้ รวบรวมเสนอองค์ การยู เ นสโก ภายในวั น ที่
15 มกราคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การเชิญอธิการบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์สดรายการ ศิลป์สโมสร ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ง าน “150 ปี ศรี สุ ริ ย วงศ์ ผู้ ส าเร็ จ ราชการแผ่ นดิ น ” เพื่ อ เสนอชื่ อ สมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก โดยได้ประสานงานติดต่อรายการศิลป์
สโมสร ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อให้อธิการบดีสัมภาษณ์ออกอากาศสดในรายการดังกล่าว ในประเด็น
“การด าเนิ น การของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยาเพื่อเสนอชื่อ สมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก แก่องค์การยูเนสโก” ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 - 13.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.4 โครงการสารวจความคิดเห็นของศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการโครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในแต่ละสาขาอาชีพของคนกรุงเทพมหานคร และได้ประชาสัมพันธ์ผลการสารวจ
ตามโครงการดังกล่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 การสมัครเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาล
ดิจิตอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการจัดโครงการเพื่อการวิจัยอาเซียน ACSG ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาลดิจิตอล เพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของประเทศ
รวมถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นไอซี ที และให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ในฉบับที่ 9 , 10 และ 11 โดยการอบรมมุ่งเน้นไปยังผู้บริหารระดับกลางจนถึ งระดับสูง ซึ่งมีระยะเวลา
ในการอบรม คือ อบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
แบงคอค สีลม และ ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีค่าลงทะเบียน
155,0๐0 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถสมัคร
และชาระค่าลงทะเบียนอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557 – 4 มีนาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ดร.ณั ฐ ดนั ย สิ ง ห์ ค ลี ว รรณ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย
เรื่อง “การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
เว็ปเพื่อช่วยบริ หารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2556 – 2558 ได้เข้าร่วมนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 7th
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014) ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และนาเสนอรายงานผลการนาเสนอผลงานวิจัย
ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 การเบิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
ส านั กงานเลขาธิการคุรุ ส ภา จัดการอบรมมาตรฐานวิช าชีพครูของคุรุส ภา 9 มาตรฐาน
โดยให้คณะครุศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ
มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ได้ส่งเงินค่าอบรมมาตรฐานวิชาชีพ
ครูให้แก่กองคลังแล้วจานวน 74,000 บาท และขอเบิกเงินค่าอบรมดังกล่าว จานวน 90 % เนื่องจากเป็น
การบริการทางวิชาการซึ่งมิได้หวังผลกาไรแต่เน้นการบริการวิชาการ เพื่อชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาสังคม เป็นเงินจานวน 66,600 บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และอีก 10 % เป็นเงินจานวน
7,400 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้นาส่งเงินเพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย โดยนาฝากเข้าบัญชี
เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 ความเห็นทางกฎหมายของร่างประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการตรวจสอบและเสนอความเห็นเพื่อความ
ถูกต้องของร่างประกาศ สถาบัน วิจัย และพัฒนา จานวน 6 ฉบับ โดยนิติกรของมหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ตรวจสอบ ร่างประกาศดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นดังรายละเอียดในบันทึกแนบ จึงนาความเห็นทาง
กฎหมายดังกล่าวนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 การสั่งจองเข็มที่ร ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสาเนาหนังสือสานักงานสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร 0101/ว 7312 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 เรื่อง เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วั นที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2558 ราคาเข็มละ 300 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า แต่ละหน่วยงานควร
สั่ งจองให้ ทีมงานที่ป ฏิบั ติ งานในแต่ ล ะหน่ ว ยงานนั้ น ในส่ ว นของคณะกรรมการอานวยการมหาวิท ยาลั ย
สานักงานอธิการบดีจะดาเนินการสั่งจองให้
มติที่ประชุม

รับทราบ และจะปรึกษาหารือกับหัวหน้าสานักงานอีกครั้ง

๕.10 รายงานผลการประเมินตนเอง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่ ว ยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทารายงานผล
การประเมิน ตนเอง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบแนวทางที่กรมบัญชี กลางได้ กาหนดให้
เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการสอบทานและประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.11 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
เป็นต้นไป โดยแก้ไขข้อมูลค่าของสัญญาจากเดิมสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ให้ใช้
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บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป และให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลของ
คู่สัญญา ที่ต้องยื่น แบบ บช.1 เฉพาะสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 (สองล้านบาท) ขึ้นไป ผ่านระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ของกรมบั ญชีกลางหรื อระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ของส านักงาน ป.ป.ช. หากหน่ว ยงานของรั ฐ
มิได้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบอันเป็นเหตุให้สานักงาน
ป.ป.ช. ไม่มี ข้อ มู ล สั ญ ญาดั งกล่ า วในการตรวจสอบ ผู้ ที่มี ห น้ า ที่เ กี่ ยวข้ องอาจจะต้ องรั บผิ ดทางกฎหมาย
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 สรุปยอดค่าใช้จ่ายงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกู ล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้ขออนุมัติเงินสวัสดิการ
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานกี ฬ าบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม รั ต นโกสิ น ทร์
ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 เป็นจานวนเงิน
382,100 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้รับเงิ นสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นจานวนเงิน 281,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะผู้ดาเนินการจัดงานดังกล่าว ได้สรุป
ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดงานครั้งนี้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 767,658 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ ดพัน
หกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติและได้รับการสนับสนุนข้างต้น
จึงขออนุมัติเพิ่มเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 103,658 บาท (หนึ่งแสนสามพัน หกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเขี ย นคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Operating
Manual) รุ่นที่ 2
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลโครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม
พ.ศ.2557 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 คณะผู้บริหารจาก DIMA ( Dong-Ah Institute of Media and Arts ) ขอเข้าเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รับการประสานงานจาก DIMA (Dong-Ah
Institute of Media and Arts) จะนาผู้บริหารชุดใหม่ของ DIMA มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พร้ อ มพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกั บ โครงการที่ เ คยร่ ว มมื อ กั น มาและโครงการ
ที่จะทาในอนาคต ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 6
อาคาร 11
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.15 การพระราชทานถ้วยรางวัลในงาน 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
มหาวิ ทยาลั ย ได้ มี ห นั งสื อถึ ง ส านัก ราชเลขาธิ การ ขอให้ น าความกราบบั งคมทู ล สมเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานถ้ว ยรางวัล จานวน 4 ถ้ว ย เพื่อมอบให้ แก่
ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงโยธวาทิต และการประกวด
ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในโครงการกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้าย
วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2558 ระหว่างวัน ที่ 17 - 21
มกราคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สานักราชเลขาธิการได้นาความกราบ
บังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและใช้สาหรับการประกวด
ในครั้งนี้ แบบถ้วยรางวัลและข้อความที่จะจารึกที่ถ้วยรางวัลพระราชทานพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา
สานักการสั งคีต กรมศิลปากร ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการจัดกิจกรรมศิล ปวัฒ นธรรม
สู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสู่เยาวชน และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ
ให้คงอยู่สื บไป อันประกอบด้ว ยการสาธิตและการแสดงนาฏศิล ป์ โขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย และ
กรมศิล ปากรพิจ ารณาแล้ ว เห็น ว่ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเหมาะสมและมีความพร้อม
อย่ า งยิ่ ง ในกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว โดยได้ มี ก ารประสานงานกั บ คณะครุ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บรายละเอี ย ดต่ า งๆ
แล้วในเบื้องต้นและกาหนดจัดการแสดง ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 การทาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทาความตกลงในเรื่องการจัดทาโครงการ
ฝึ ก อบรม “ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ถู ก กฎหมายจราจร” ร่ ว มกั บ ส านั ก งานขนส่ ง กรุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1
ในวันพฤหัส บดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการทาความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดกิจกรรมและขออนุญาตจัดกิจกรรมความร่วมมือ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ รั บ การประสานงานจากมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ในการเชิ ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย โดยมี 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการทัพบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี และสมาคมสถานการณ์จาลองและเกม
เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมจัดกิจกรรมกับเครื อข่ายการดาเนินงาน
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558
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มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 การศึกษาดูงาน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จั งหวัดขอนแก่น ให้ คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลั ย เข้า ศึก ษาดู งานการพัฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์เพื่อให้มี
วิสัยทัศน์และแนวทางในการดาเนินงานที่ดีอันนามาสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญ 3 ประเด็น
คือ 1) การบริหารจัดการหลักสูตร 2 ปริญญา 2) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) การพัฒนาระบบงาน
บริหารอย่างมีคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานผลการออกอากาศสด สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ได้ป ระสานงานกับสถานีโ ทรทัศน์ Thai PBS เพื่อเรียนเชิญ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
รองอธิการบดี และอาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ประธานคณะอนุกรรมการดาเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จ
เจ้ าพระยามหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) เป็ นบุค คลส าคัญ ของโลก (ด้ านประชาสั ม พันธ์ ) ไปสั ม ภาษณ์
เพื่อออกอากาศสดในรายงาน “ศิลป์สโมสร” เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 – 13.30 น.
ในประเด็นการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เป็นบุคคลสาคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโก โดยสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ สาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแสดง 3 ชุ ด คือ พระอาทิตย์ชิงดวง อาศิรวาท และมหาบุรุษ
รัตโนดม เข้าร่วมในรายการศิลป์สโมสรด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดทาโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง การสอนศิลปะแบบบูรณาการ
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
2) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการผลิต
สื่ อสร้ า งสรรค์เพื่อการเผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนาแก่ส ามเณร โรงเรียนพระปริ ยัติธ รรมวัดมหาสวัส ดิ์วิทยา
จ.นครปฐม (สามเณรผลิตสื่อสร้างสรรค์ปี 2) วันเสาร์ที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
3) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบวิถีชุมชน ตามแนวโครงการพระราชดาริ
CME (Creative Media Environment) เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์และร่วมมือกับชุมชนทาโครงการ
เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านดอยงาม ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 - 10 ธันวาคม พ.ศ.
2557
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4) โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต ฯ รายงานผลการแข่ ง ขั น กี ฬ าสาธิ ต ราชภั ฏ สั ม พั น ธ์ ค รั้ ง ที่ 26
“เมืองชอนตะวันเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557
5) ส านั กประชาสั มพัน ธ์และสารสนเทศ ได้ตั ดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย
ที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ออนไลน์ NEW 108
6) สาขาวิช าออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการสั มมนา
ความรู้สู่วิชาชีพก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 5 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.
2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 10
7) ชมรมสุ ริ ย ะอาสาพยาบาล ส านักกิจการนิสิ ตนักศึกษา ได้เป็นตัว แทนในการเข้าร่ว ม
โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายเด็กไทยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จเจ้ าตากสิน
มหาราช ประจาปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
9) ส านั กกิจ การนิ สิ ต นั ก ศึกษา ได้จัด โครงการพั ฒ นาศักยภาพอาจารย์ที่ป รึกษากับ งาน
กิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 , 22 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และบ้านไร่คุณนาย อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
10) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 21/2557
เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2557 เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ การด าเนิ น งาน และพิ จ ารณาการขออนุ ญ าต
ดาเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
11) รายงานผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 พิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2558 พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย ทุกจุดพร้อมกัน เวลา 06.30 น. โดยจะเริ่มพิธีบวงสรวงถวายเครื่อง
สังเวย เวลา 06.45 น. สถานที่ทั้ง 7 จุ ด จะมีการประชุมการเตรี ย มพร้อมและผู้ ที่รับผิ ดชอบ ประธาน
ผู้บริหาร/ผู้ร่วมประกอบพิธี และผู้ประกอบพิธี ขอให้แต่ละหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคลากร
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.3 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
อาคาร 2 อุปกรณ์และสื่อการสอนไม่พร้อม ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าคา ผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเร่งดาเนินการให้งานเทคโนโลยีแก้ปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
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