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เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบี ย บวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2559
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศ ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ”
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี ค วามมุ่ ง หวั ง ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ส อดคล้ องกับ สภาวการณ์ในปั จ จุ บั น และอนาคต จึ งมอบให้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง คุ ณ ภาพและความเป็ น เลิ ศ ” เป็ น
“แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิ ศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

๓

เจ้าพระยา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา
จังหวัดระยอง และการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร
บุคลากรไปในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบลิฟท์โดยสาร อาคาร 9
ตามที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ก องอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมดาเนินการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของลิฟท์และขอคาแนะนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ประตูลิ ฟท์ที่ ปิ ด กระแทกเสี ย งดัง และหยุ ดค้ างบ่ อยครั้ ง ของอาคาร 9 จานวน 2 เครื่ อง โดยมอบหมาย
นายสุ ชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดาเนินการซ่อมบารุงลิฟท์โดยสาร
โดยเปลี่ ย นชุ ด คอนโทรลประตู ลิ ฟ ท์ รุ่ น ใหม่ ทั้ ง หมด พร้ อ มตกแต่ ง ภายในและภายนอก เป็ น จ านวนเงิ น
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้มีความปลอดภัยในระดับที่เชื่อมั่นได้ และจัดทาตารางตรวจ
การดูแลระบบไฟฟ้า ลิฟท์ ส่วนต่างๆ ภายในอาคารทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย ขณะนี้ อยู่ ระหว่างการดาเนินการประสานงานกับบริษัทและอยู่ระหว่างการนาเสนอ
ราคาใหม่ เนื่ อ งจากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นต่ า ง จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ ว น) รวมเป็ น เงิ น
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ และขอรายละเอียดการเสนอราคาใหม่ ทั้งนี้ให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
คานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การดาเนินการจัดจ้างเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
21 มกราคม พ.ศ.2559 มีมติรับทราบการขอใช้งบคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ในวงเงิน 28,389,058.65 บาท (ยี่สิบแปดล้าน
สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการควบคุ มงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบ โดยให้ดาเนินการดังนี้
1) ดาเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิม เพื่ อปรับปรุงและเพิ่มเติมงานระบบ 4 งาน
คือ 1) งานปรับปรุงการใช้พื้นที่ 2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และ
4) งานระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย ในวงเงิน 16,701,435.17 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพัน
สี่ร้อยสามสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2) ดาเนิ น การจั ดจ้ างโดยการประมูล งานระบบ 2 งานคือ 1) งานระบบเครือข่าย และ
2) งานระบบภาพและเสียง ในวงเงิน 11,687,623.48 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
ยี่สิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)
3) เห็นควรมอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดาเนินการจัดจ้างตามข้อ 1
และข้อ 2

๔

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ 1 การปรับปรุงและเพิ่มเติม
งานระบบ 4 งานนั้ น จะดาเนิ น การจั ดจ้ างผู้ รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเนื่องจากเป็นงานต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ วิธีการจัดจ้างจะต้องดาเนินการจัดจ้าง
อย่างไร ซึ่งน่าจะใช้วีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธีนี้ คือ 1) แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ 2) รายการ
สั่งทาตามความประสงค์ (Repeat Order) หรือ 3) การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ส่วนกรณี ที่ 2 ดาเนินการจัดจ้าง
โดยการประมู ล งานระบบทั้ ง 2 งาน คื อ 1) งานระบบเครื อ ข่ า ย และ 2) งานระบบภ าพและเสี ย งนั้ น
เพื่ อความเป็ น ระบบและความเรี ย บร้ อยในการด าเนิน การในส่ ว นของการเดิ นสายสั ญ ญาณและอุป กรณ์
ควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างรายเดิมเป็นผู้ดาเนิ นการได้หรือไม่ ส่วนกรณีติดตั้งอุปกรณ์จะดาเนินการเปิดประมูล
เช่นเดิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวสรุปว่า กรณีที่ 1 การปรับปรุงและเพิ่มเติม
งานระบบ 4 งานนั้น ให้ดาเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ ส่วนกรณีที่ 2 งานระบบ
เครือข่าย ให้ดาเนินการทั้ง 2 ส่วน คือ ติดตั้งอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์
ไปพร้ อ มกั น ส่ ว นงานภาพและเสี ย ง ในการเดิ น สายสั ญ ญาณและอุ ป กรณ์ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า งก่ อ สร้ า งรายเดิ ม
เป็นผู้ดาเนินการ ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ให้ดาเนินการเปิดประมูลใหม่ และเห็นชอบมอบหมายให้กองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดาเนินการจัดจ้างตามข้อ 1 และข้อ 2
มติที่ประชุม 1) อนุ มั ติใ ห้ ใ ช้เ งิน คงคลั ง ดาเนิน การจั ดจ้ างผู้ รั บจ้ างก่อ สร้า งรายเดิ มเพื่อ ปรั บปรุง และ
เพิ่มเติมงานระบบ 6 งาน คือ 1) งานปรับปรุงการใช้พื้นที่ 2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3) งานระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ 4) งานระบบเครือข่าย เฉพาะค่าติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ
5) งานระบบโทรศั พท์ ผ่ านระบบเครื อ ข่า ย และ 6) งานระบบภาพและเสี ยง เฉพาะค่า ติดตั้ งพร้อมเดิ น
สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ ในวงเงิน 19,952,531.35 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพัน
ห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)
2) เห็ น ชอบ วิธี แก้ ไขปั ญ หาส าหรับ งานระบบที่ 4) งานระบบเครื อข่ าย อุป กรณ์ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ และงานระบบที่ 6) งานระบบภาพและเสียง อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้ดาเนินการจ้าง
โดยการประมูล ในวงเงิน 8,436,527.30 บาท (แปดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบ
สตางค์)
3) เห็นชอบให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดาเนินการจัดจ้างทั้งหมด
4.2 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลประจาปี พ.ศ.
2558 จานวน 4 โครงการ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 3 โครงการ และยังดาเนินการไม่ แล้วเสร็จ
อีก 1 โครงการ คือ งานปรั บ ปรุ งหลั ง คาคลุ มอาคาร 5 จานวน 1 งาน โดยโครงการได้ผู้ รับ จ้างแล้ ว แต่
ไม่สามารถดาเนินการปรับ ปรุง ตามแบบได้ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับแบบให้เหมาะสม
กับหน้างานจริง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินทั้งสิ้น 252,143.36 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
สี่ สิ บ สามบาทสามสิ บ หกสตางค์ ) กองอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มขออนุ มั ติ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม
ในการปรับปรุงหลังคาคลุมอาคาร 5 เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทันตามข้อกาหนดของสานักงบประมาณ
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มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งสิ้น 252,143.36 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ในการปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 โดยใช้งบประมาณบูรณะทรัพย์สิน
4.3 การปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 13
กองอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคาร 6 ชั้น 13 ให้เป็น
ห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ดาเนินการออกแบบ
เบื้องต้นแล้ว
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) เลือกรูปแบบงานปรับปรุงล่าสุดผสมกับรูปแบบที่ได้ปรับใหม่เข้าด้วยกัน
2) โต๊ะที่ใช้ในห้องประชุม สามารถปรับเคลื่อนย้ายได้
3) มีฉากกั้นห้องที่สามารถแบ่งส่วนพื้นที่เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยได้
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อปรับปรุง
รูปแบบงานให้สมบูรณ์ เพื่อดาเนินการต่อไป
4.4 ขอครองอัตรากาลังหรืออัตราทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร อาจารย์ข้าราชการ ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
ทาให้สาขาวิชาจุลชีววิทยามีอาจารย์ประจาหลักสูต รลดลงเหลือจานวน 4 คน และได้ทาการสอบคัดเลือก
เพื่อจ้างบุคคลเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 แต่ไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกในรอบดังกล่าว สาขาวิชาจุลชีววิทยามีความประสงค์ขอครองอัตราหรืออัตราทดแทน
ตาแหน่งเดิม โดยมีคุณสมบัติที่ต้องการดังต่อไปนี้ คือ วุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรื อสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานวุฒิปริญญาโท และปริญญาตรีเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรของสาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็นไปตามการกากับมาตรฐานหลักสูตร และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาการดาเนินงานการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา ทาให้มีผลกระทบต่อการประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ในปี 2559 ดัง นั้ น มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอัตราของสาขาวิช า
จุล ชีว วิทยาและสาขาวิช าเคมีอุตสาหกรรม ว่าอัตราใดมีความจาเป็นน้อยกว่า และสามารถรออัตราใหม่
ในรอบถัดไปได้โดยขออัตรา ๑ อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ก่อน แล้วเมื่อมีอัตราใหม่ มาทดแทนก็ให้คืน
1 อัตรา ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่วนอัตราอื่นๆ ที่จาเป็น จะจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
แต่ในภาวะเร่งด่วนนี้ขอให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
มติที่ประชุม มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาอัตรากาลังของสาขาวิชาที่มีความจาเป็น
น้อยกว่าทีส่ ามารถรออัตราใหม่ในรอบถัดไปได้ เพื่อจัดสรรอัตรากาลัง 1 อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
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4.5 ร่างกาหนดตารางกิจกรรมสาหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ จั ด ท าร่ า งก าหนดตารางกิ จ กรรมนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาใหม่
ปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้ในช่วงของการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559 โดยมีแบบตารางกิจกรรม
แบ่ ง ออกเป็ น 2 แบบ เพื่ อ ขอหารื อ ในการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย (กอม.)
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึง
ความสาคัญในการปลูกฝังความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวสรุปว่า เลือกแบบที่ 1 กาหนดกิจกรรม
เริ่มในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยแก้ไขในส่วนของหมายเหตุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและ
โครงการปรั บ พื้น ฐานความรู้ ส าหรั บ นิ สิ ต ชั้ นปีที่ 1 เป็น เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 และในการเตรีย ม
ความพร้อมในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
และคณบดีทุกคณะวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ แบบที่ 1 กาหนดกิจกรรมเริ่มในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยแก้ไข
ในส่ วนของหมายเหตุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษและโครงการปรับพื้นฐานความรู้ส าหรับนิสิ ตชั้ นปีที่ 1
เป็นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
4.6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ขอต่อสัญญาเช่า
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้เช่าพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ตาม
สั ญ ญาเช่ า ลงวั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2556 และจะครบรอบวาระ 3 ปี ตามสั ญ ญาเช่ า ในวั น ที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ธนาคารจึงขอเสนอต่อสัญญาเช่า ดังนี้
1. ต่ อ สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ร ะยะเวลา 3 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2559 ถึ ง 31
พฤษภาคม พ.ศ.2562
2. อัตราค่าเช่าคงที่ 3 ปี เดือนละ 13,000 บาท ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ปีละ 300,000 บาท รวม 3 ปี เป็นเงิน 900,000 บาท
4. ข้อกาหนดเงื่อนไขต่างๆ คงเดิม
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอต่อสัญญาเช่าของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

4.7 ขอรั บการสนั บสนุน ในการจัดซื้ อหนัง สือพิม พ์สยามรั ฐ รายวัน และหนังสือ พิมพ์ส ยามรั ฐ
สัปดาห์วิจารณ์
บริษัท สยามรัฐ จากัด ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยสั่งซื้อหนังสือในราคาพิเศษ ดังนี้
1) หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ราคาปกติฉบับละ 10 บาท ลดเหลือฉบับละ 7 บาท
2) หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ราคาปกติเล่มละ 40 บาท ลดเหลือเล่มละ 32 บาท
ทั้งนี้ บริษัทมีความยิ นดีประชาสั มพันธ์ข่าวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าค า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้บริการหนังสือพิมพ์ของ บริษัท สยามรัฐ จากัด ทั้งหนังสือพิมพ์ สยามรัฐรายวัน
และหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศประสานกับบริษัท สยามรัฐ
จากัด ว่า มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์สยามรัฐอย่างต่อเนื่อง และสอบถามประเด็น เงื่อนไขในกรณี
บริษัทฯ มีความยินดีประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
4.8 ขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” ในมหาวิทยาลัย
บริษัท เจทู มีเดีย วิชั่นส์ จากัด ได้ขอเช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า
“OPPO” โดยขอเสนอค่าเช่าพื้นที่แก่มหาวิทยาลัย 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการติดตั้งทั้งสิ้น 3 เดือน
โดยชาระเป็นรายเดือน รวมรายได้ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับทั้งสิ้น 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สินค้า “OPPO” ในมหาวิทยาลัย

4.9 ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดทาสารนิพนธ์ เรื่อง
GUIDELINE OF OCCURATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN BANSOMDEJ
CHAOPRAYA (การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
และได้สรุปแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลิต วณิชยานันต์ ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาเรื่องการจัดการความปลอดภัยเป็นกรณีเฉพาะ และ
น าเสนอรายละเอี ย ดของการจั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม องค์ ก รเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านและพั ฒ นาเป็ น หน่ ว ยงานที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบเป็นลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมาย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช ลิ ต วณิ ช ยานั น ต์ ประสานกั บ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษารายละเอียดการจัดการความปลอดภัย เป็นกรณีเฉพาะ และนาเสนอที่
ประชุมในโอกาสต่อไป
4.10 การเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะดาเนินการสรรหากรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประกอบด้วยการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น จ านวน 3 คน ด้ านการพัฒ นาท้ องถิ่นจ านวน 2 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จานวน 2 คน
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 3 คน และด้านกฎหมาย
จานวน 2 คน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๘

พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2559
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายให้ ค ณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และคณบดี
คณะวิทยาการจัดการประสานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน พิจารณาและเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.11 แผนการสรรหาและสรุ ป จ านวนอั ต ราว่ า งของพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ้ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาตารางสรุปจานวนอัตราว่างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และแผนการสรรหา เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
พิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนรับจะเปิดรับสมัคร ภายใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สอบคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และรายงานตัวในเดือนมิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ และหน่วยตรวจสอบภายในได้ขออัตราเพิ่ม ๑ อัตรา ซึง่ จะให้ชะลอไว้ก่อนหรือสามารถเปิดสอบใน
รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่ ว นของการเปิ ด รั บ สมั ค ร
ตาแหน่งอาจารย์ เน้นรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ และ
มี เ งื่ อ นไขภาษาอั ง กฤษเป็ น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และอนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง ๑ อั ต รา ให้ ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
มี ค วามจ าเป็ น ขออั ต ราก าลั ง อาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างสรี ร วิ ท ยา 1 อั ต ราด่ ว น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
เป็นแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ตามที่สภาวิชาชีพกาหนดมาตรฐาน
นั้น จึงขออัตรากาลัง ๑ อัตราให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ก่อน ส่วนสาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิช า
เคมีอุตสาหกรรมให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าจะเปิดรับอัตรากาลัง ของสาขา
วิชาใดก่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะครุศาสตร์มีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน ๑ อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาการจัดการ มีอัตรา
ว่างจานวน ๓ อัตรา คือ สาขาวิชาการตลาด ๒ อัตรา และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ๑ อัตรา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล าวั ล ย์ ฟุ้ ง ขจร ตรวจสอบรายละเอี ย ด
อัตรากาลังของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อีกครั้งหนึ่ง

๙

4.12 ปัญหาการจัดการเรียนวิชาสรีรวิทยาและขออัตรากาลังงบแผ่นดิน
สภาเทคนิ ค การแพทย์ ได้ มี ก ารก าหนดให้ ท างสถาบั น ผู้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เทคนิ ค การแพทย์
ต้อ งสามารถจั ด การเรี ย นการสอนวิช าพื้ น ฐานวิช าชี พ (ปรีค ลิ นิ ก) ได้แ ก่ ชีว เคมี จุ ล ชีว วิ ท ยา สรีร วิ ท ยา
กายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา ด้วยตนเองในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
พบว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ทางสรีรวิทยา ทาให้ มีผลกระทบต่อ
การประเมิน ของสภาวิช าชีพเทคนิ คการแพทย์ในปี 2559 สาขาวิช าเทคนิคการแพทย์จึงขออัตรากาลั ง
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางสรีรวิทยา 1 อัตราด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นแผนรองรับการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ ตามที่ส ภาวิช าชีพ กาหนดมาตรฐาน และน าเข้ าที่ ประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) พิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ อัตรากาลังตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (สรีรวิทยา) จานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ ให้รอการจัดสรรอัตรากาลังงบประมาณแผ่นดินในครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จั ด การประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่
1/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กองนโยบายและแผน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ก าหนดจั ด โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อ ง “แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความเป็ น เลิ ศ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น ในวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์
สปา จังหวัดระยอง เพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงได้รายงาน
ความคืบหน้าการดาเนินการโดยแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กาหนดการกิจกรรมดาเนินโครงการ และ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง
จัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพื่อนาไปบริหารจัดการ
โครงการต่อไป จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๐

๕.3 สรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 จดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย
มหาวิ ท ยาลั ย อุ ต ะระ ประเทศมาเลเซี ย ได้ ส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ จ ะมาเยี่ ย ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับรายละเอียดกิ จกรรมตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
โชติรัตนศักดิ์ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว
๕.5 สรุปรายงานการประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการประชุมกับคณะผู้บริหารของ
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ผิ ง ตง ประเทศสาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) ในโอกาสเดิ น ทางมาร่ ว มงานวั น คล้ า ย
วันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายคณะครุศาสตร์และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกันพิจารณาว่ามีนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชา
ภาษาจีนสนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
หรือไม่ และมอบหมายอาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกีย รติ สารวจและวางแผนว่าสามารถรับนิสิตนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงมาร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ทั้งหมดกี่คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดย Webometrics ประจาเดือนมกราคม ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแ ก้วกุญชร ได้ส่งผลการจัดอันดั บสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก
โดย Webometrics ประจ าเดือนมกราคม ปี 2559 โดยเป็นการวัดความสามารถและคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.7 รายงานการเดิ น ทางไปต่ า งประเทศเพื่ อ น าเสนอบทความวิ จั ย ในงาน The IAFOR
International Conference on Education - Hawaii (IICEHawaii 2016) ระหว่างวันที่ 6 - 13
มกราคม พ.ศ.2559
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่ อ ง สุ ทั ศ น์ ณ อยุ ธ ยา อาจารย์ พิ บู ล ย์ วิ ฑู ร ย์ ปั ญ ญากุ ล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ได้รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อนาเสนอบทความวิจัย ในงาน The IAFOR International Conference on Education - Hawaii
(IICEHawaii 2016) ระหว่างวันที่ 6 - 13 มกราคม พ.ศ.2559 และบทความวิจัยของนักวิจัยทั้งสี่ท่านได้รับ
การตอบรับให้นาไปตีพิมพ์ลงใน Proceedings of The IAFOR International Conference on Education
- Hawaii (IICEHawaii 2016)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 รายงานผลการดาเนินงานวันคล้ายวันพิราลัยของวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลัยการดนตรี ได้ส่งรายงานผลการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชู
เกียรติและวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559 และ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต “BSRU Music Festival 2016”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเ กียรติและการจัดงานคล้า ย
วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิน วิเคราะห์
และแปลผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ แ ห่ ง การเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละการจั ด งานคล้ า ยวั น พิ ร าลั ย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 การจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)
สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เพื่ อ ด าเนิ น การตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจาห้องเรียน มอบให้โรงเรียน
ทั่วราชอาณาจักร
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการมอบชุดพระพุ ทธรูปประจาห้องเรี ยน ชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อประดิษฐานไว้
ในห้องเรียน โดยมีเป้าหมายโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร จานวน 84,000 ห้องเรียน เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสานึก
ในเยาวชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558
โครงการคั ด เลื อ กเยาวชนคนเก่ ง ได้ เ รี ย นเชิ ญ นายแมน คล้ า ยสุ ว รรณ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 2
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 7/2558 ระหว่าง
วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558 ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาล
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
1) หลั กสู ตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒ นาคณะ รุ่น 13 ในระหว่ างวัน ที่ 29 กุมภาพันธ์ 3 มีน าคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้ เข้าร่ ว มอบรม
หลักสูตรฯ จานวน 40 ท่าน
2) หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็ นเลิศ” รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมจานวน 30 ท่าน
3)โครงการธรรมาภิ บ าลสั ม พั น ธ์ 2559 ระหว่ า งวั น ที่ 4 - 5 มี น าคม พ.ศ.2559
ณ สถาบัน วิทยสิริเมธี และมหาวิทยาลั ยบ้านนอก จังหวัดระยอง โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมจานวน 30 ท่าน
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.14 ขอเชิญส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้จัดโครงการฝึ กอบรม 3 หลั กสู ต ร
ได้แก่ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
จานวน 30 คน หลั กสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จานวน 30 คน และหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึ กษาระดับสูง ” รุ่นที่ 3
ระหว่ างวัน ที่ 11 พฤษภาคม - 24 มิถุน ายน พ.ศ.2559 จานวน 45 คน มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จึงได้เรี ยนเชิญมหาวิทยาลั ยส่ งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่หลั กสู ตรกาหนดเข้ารับ
การฝึกอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2559
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ จั ด ให้ มีก ารมอบรางวั ล บริก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ใ ห้ แ ก่ห น่ ว ยงานที่ มี
ความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเป็นประจาทุกปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้เปิดรับสมัครรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยให้จัดทาเอกสาร
การรับสมัครขอรับรางวัล ฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และหนังสือนาส่งที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงาน ไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี และขอความ
อนุเคราะห์จาหน่ายบัตร “จาก วค. สู่ มรภ. คืนสู่เหย้า เราแสด – ดา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กาหนดจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด
“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาวัฒนธรรม ใช้นวัตกรรมนาสังคม” ในระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 และได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 14
กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14.09 น. ณ ศู น ย์ป ระชุ มมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ภู เก็ ต พร้อ มทั้ง ขอ
ความอนุเคราะห์จาหน่ายบัตร “จาก วค. สู่ มรภ. คืนสู่เหย้า เราแสด - แดง” จานวน 1 ใบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 การพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจาปี 2559
ส านั ก งานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การแจ้งว่ า กรมกิจ การผู้ สู งอายุ กระทรวงพัฒ นาสั งคม
และความมั่น คงของมนุ ษย์ ได้กาหนดการพิจารณาสรรหาผู้ สู งอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสั งคม ประจาปี
2559 เพื่อประกาศสดุดีเชิดชูเกีย รติคุณยกย่องเป็นผู้ สูงอายุแห่งชาติ ในวันผู้สู งอายุแห่ งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณา
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
ประจาปี 2559 จานวน 1 ท่าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

5.18 การมอบทุนการศึกษา
กองทุน 99 ปี ครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
และนิสิตนักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 7 ทุน ได้แก่ 1.นิสิตนักศึกษาทั้ง 4 คณะๆ ละ 1 ทุน และวิทยาลัยการดนตรี
1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 2.นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน
1 ทุน ทุนละ 4,000 บาท 3.นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จานวน 1 ทุน ทุนละ 3,500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 รายงานเหตุการณ์ความผิดปกติบริเวณอาคาร 30
คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการตรวจพบเหตุการณ์ความผิดปกติภายในบริเวณอาคาร 30 ชั้น
7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งเกิดเหตุมีกระสุนปืนถูกยิงมาจากภายนอก ทาให้กระจก
แสงสว่างด้านหน้าอาคาร 30 บริ เวณบันได ชั้น 7 แตกทะลุเป็นรอยกระสุนปืน ซึ่งเบื้องต้น คณะครุศาสตร์
ได้ดาเนินการประสานงานแจ้งกองอาคารสถานที่ฯ ดาเนินการแจ้งเหตุไปยังสถานีตารวจนครบาลบางยี่เรือ
เพื่อเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏพบรอยกระสุนปืนที่บริเวณกระจก 1 รอย หัวกระสุนปืนขนาด
11 มม. 1 หัวตกอยู่ และจดบันทึกประจาวันเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 สรุปการประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงซอยอิสรภาพ 15
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส รุ ปผลการเข้ าร่ว มประชุม ปรึก ษาหารื อ
การปรั บ ปรุ ง ภูมิทัศ น์ บ ริ เ วณริ ม คลองสมเด็ จเจ้า พระยาบริเวณด้านหน้ามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะทางานแก้ปัญหาผู้บุกรุกคลอง
สมเด็จเจ้าพระยาและให้คาปรึกษาในการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 ประกาศสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งประกาศสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น
เรื่ องหลั กเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน สวัสดิการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน เพื่อนาเรียนให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รายงานผลการจัดทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องเทคโนโลยี 1 ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

๕.23 การเผยแพร่ผลการสารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการโครงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครในปี 2559 โครงการเกี่ยวกับความพร้อมของประชาชนต่อประชาคม
อาเซียน และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลการสารวจคิ ดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ, หนังสือพิมพ์
M2F, สานักข่าวไทย และหนังสือพิมพ์แนวหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนการ
ตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2559 - 2561)
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2559 - 2561) เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการมหกรรมสุ ข ภาพดี สู่ วิ ถี ชุ ม ชนภายใต้
โครงการนาปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุปผลการดาเนินงานโครงการมหกรรมสุขภาพดี
สู่วิถีชุมชนภายใต้โครงการ นาปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ 2 ในวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ.2558 ณ ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 ขอปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ ได้ รั บ งบประมาณปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งเซลล์
ณ ชั้ น 11 อาคารเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและเกษตร ซึ่ ง บริ เ วณดั ง กล่ า วมี เ ก้ า อี้ ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
จานวน 1 ตัว ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จึงขออนุญาตรื้อถอนเก้าอี้คอนกรีตเสริมเหล็กออก เพื่อให้
สามารถวางครุภัณฑ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติการได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.27 สรุ ป รายงานโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก ารเรื่ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นยุ ค ปัจ จุ บัน กั บ
ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป
บั ณ ฑิต วิท ยาลั ย ได้ส่ งสรุ ปรายงานโครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารเรื่อ งการใช้เ ทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบันกับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 จานวน 60 คน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

5.28 รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ส่งสรุปรายงานการจัดโครงการ
บริการวิชาการในหัวข้อ “การตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษา” ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานผลการดาเนินโครงการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ เฮฟเว่นเบย์ รีสอร์ท เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะในการจัดทารายงานการประชุมและกระบวนการจัด
การประชุม งานเลขานุการ งานสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ณัฐกานต์รีสอร์ท
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 รายงานการสาเร็จการศึกษา
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา อาจารย์ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้เวลาวันหยุดราชการเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลั ย มหิ ด ล ด้ว ยทุน ส่ว นตัว และได้ส าเร็จการศึกษาแล้ วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ได้รับหลักฐานการสาเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.31 รายงานการสาเร็จการศึกษา
ว่าที่ร้ อยตรี ภัทร์ ณรั ฐ โสภาพันธุ์เจริญ พนั กงานมหาวิทยาลั ยสายสอน ได้รับทุนพัฒ นา
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และ
ได้สาเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.32 เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาพิเศษ 13 เดือน
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เสนอขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.15 % เงินฝากประจาพิเศษ 13
เดือน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งสูงสุดในระบบเงินฝากขณะนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

5.33 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ วและ
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
๑) รายงานผลการดาเนินงานการจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่วิชาชีพ หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 4 แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่
16 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ชั้น 4
๒) สรุ ป ผลการจั ด โครงการเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากร
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ.25๕๘
๓) รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ธุรกิจอิสลามสานสัมพันธ์
สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม
เฟื่องฟ้า โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
๔) รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า ค่ายธุรกิจอิสลาม
สัญจรสานสายใยสู่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2558
ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU - SO ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจั ดการ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ ว และได้รายงานผล
การจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ.2558
๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
6 มกราคม พ.ศ.2559
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข ได้นานักศึกษา
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องกว้างการเรียนรู้ Field Trip
ในงานคนไทยขอมือหน่อย ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ และได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า
๔) รายงานผลการเข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง “ความรู้ที่จาเป็นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1”
โดยสมาคมบริ ห ารงานจั ด ซื้ อ และซั พ พลายเชนแห่ ง ประเทศไทย ณ โรงแรมอมารี บู เ ลวาร์ ด กรุ ง เทพฯ
เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ.2559
๕) สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คิ ด สร้ า ง สื่ อ
ภาคพลเมือง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.35 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการจัดการความรู้ ด้านการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อสดุดี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค) เมื่อวันจันทร์ที่
18 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวด
มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.36 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ได้ จั ด กิ จ กรรม / โครงการต่ า งๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และ
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
๑) สรุปรายงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
๒) สรุปรายงานการจัดงานวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
๓) รายงานการจัดโครงการกิจการรายได้ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการ
ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 22 - 24
มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
๔) รายงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตาบลหนองหญ้าไซ อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
๕) รายงานการจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านการสืบสานวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2559 ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.37 รายงานผลการดาเนินโครงการของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส่งสรุปรายงานผลการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน
อาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.38 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและ
ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
๑) รายงานผลการจัดเสวนาเรื่อง “คุณชายช่วง: จากข้าบดินทร์สู่ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน
แห่งสยามประเทศ” ในวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
๒) สรุปตารางการดาเนินการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อทา
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการ ในวันที่ 16 - 19 มกราคม พ.ศ.2559

๑๙

๓) สานักประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า,
หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.39 ร่างโครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้จัดทาร่างโครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔๐ ขอชี้ แ จงรายละเอี ย ดการจั ด ตั้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
(มคจม.) เพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ (มคจม.) เพิ่มเติม ดังนี้
๑) ความจาเป็นของการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (มคจม.)
ประจาสถาบัน เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีข้อกาหนดให้ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ต้องได้รับการพิจารณารับรองจาก มคจม. นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนดของ
การเผยแพร่บทความ ที่ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบางประเภท ต้องผ่าน มคจม. ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑
๒) การจั ด ตั้ ง มคจม. ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน ๕ ด้ า น อ้ า งอิ ง จาก วช. พ.ศ.๒๕๕๖
ดังเอกสารแนบหมายเลข ๒
๓) มคจม. ต้องอยู่ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัดเป็นศูนย์หรือหน่วย อยู่ภายใต้
อธิการบดี หรืออยู่ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุน แต่ต้องเป็นหน่วยงาน
ที่มีอิสระในการพิจารณา
๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มคจม. เป็นไปตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ และ ๔ โดยการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ ๑ โครงการ มีค่าตอบแทนให้ ประธาน ๑,๐๐๐ บาท กรรมการ ๒ ท่าน ท่านละ
๕๐๐ บาท และเลขานุการ ๒๐๐ บาท รวมเป็น ๒,๒๐๐ บาท และค่าพาหนะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ท่านละ ๕๐๐ บาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อโครงการ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๐๐ บาท
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแสดงความคิดเห็น ดังนี้
๑) สมควรจัดตั้ง มคจม. ประจาสถาบัน โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงาน ภายใต้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
๒) สานักงาน มคจม. จาเป็นต้องมีห้องสานักงานเป็นสัดส่วนตามมาตรฐาน มคจม. ซึ่งภายใน
ห้องจะต้องจัดสรรพื้นที่เป็นบริเวณสานักงาน และห้องประชุมของคณะกรรมการ มคจม. โดยมีขนาด ๕ x ๖
เมตร
๓) ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ประจา มคจม. ๑ ตาแหน่ง
๔) การออกระเบี ย บให้ ข้ อ เสนอโครงการที่ ผู้ วิ จั ย ขอทุ น วิ จั ย จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอ มคจม. โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนนักวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
มีค่าธรรมเนียม โครงการละ ๗,๕๐๐ บาท

๒๐

๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดาเนินการประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังจากได้รับ
การอนุมัติ ตาม ข้อ ๑ – ๔ แล้ว
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ตามข้ อ เสนอของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาและมอบหมายรองศาสตราจารย์
ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ดาเนินการ และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสารวจพื้นที่
อาคาร ๖ เพื่อทาการปรับปรุงเป็นห้องสานักงานในลาดับต่อไป
๕.๔๑ รายงานสรุปจานวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปจานวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทรับตรง (รับตรง) มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น ๕,๕๖๒ คน ซึ่งจะสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจานวนผู้สมัคร ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการทดสอบความถนัด
ทั่ ว ไป (GAT) และความถนั ด ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ (PAT) รวมทั้ ง สิ้ น ๒๖๑ คน ซึ่ ง จะสอบสั ม ภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีผู้มา
สมัครเกินแผนรับเป็นจานวนมาก เพื่อไม่ให้ผู้มาสมัครที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลาดโอกาสในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าผู้มาสมัครกลุ่มนี้ได้
ผ่านการคัดกรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงออกแบบฟอร์มสารวจทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับนักเรียนให้แก่ผู้มา
สมัครได้สารวจทางเลือกเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/255๙
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/255๙ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 1๐ มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางของการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ และเพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 1๗.๑5 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

