๑

คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/25๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2558
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๙. อาจารย์อนุรักษ์
๒๐. นางสาวอรุณี
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช
2๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๖. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๘. นายสุชาครีย์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
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
คณบดีคณะวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร

ทองคาสุก

ผู้ช่วยอธิการบดี

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

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
สภาวิชาการได้จัดประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมีประเด็นสาคัญ
เกี่ย วกับ การจั ดทาผลงานทางวิช าการของคณาจารย์ ขณะนี้มีคณาจารย์ อยู่ในกระบวนการจัดทาผลงาน
วิช าการ ทั้งหมด 41 คน ตามประกาศ กพอ. ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานภาระงาน มีการเปลี่ ยนแปลงปฏิทิน
การสอบประเภทโควต้า จากเดิมในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และ
การพิจารณาหลักสูตรต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การจัดทาหลักสูตร
ต่อไปนี้คณะใดที่จัดทาหลักสูตร ควรเคร่งครัดในเรื่องของโครงสร้างรูปแบบในการพิมพ์ รายละเอียดต่างๆ และ
ตรวจทานในคณะให้ถูกต้องตามหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วจึงนาเข้าที่ประชุม
คณบดี และเข้าที่ประชุมสภาวิชาการตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบหลักสูตรให้ถูกต้องตามหลักสูตร
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1.2 การประชุมวิสามัญสภามาหวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมวิส ามัญสภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กั นยายน
พ.ศ.2558 โดยมีวาระสาคัญ คือ การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง ที่ประชุม
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18
ตุลาคม พ.ศ.2558 และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ.2558 รวมถึงการขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และขออนุมัติ
(ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวมจาแนกตามคณะดังนี้ 1) คณะครุศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลการประเมินการดาเนินงานระดับดี 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ ย 3.20 ผลการประเมิน การดาเนิ น งานระดับ พอใช้ 3) คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ ย 2.89
ผลการประเมินการดาเนินงานระดับ พอใช้ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 2.46 ผลการ
ประเมินการดาเนินงานต้องปรับปรุง
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภ า ดิลกสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ นิสิ ตนักศึกษา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผักปลอดสารพิษ ข้าวไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ของนิสินักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม โดยจาหน่ายในช่วงเช้าทุกวันพฤหัสบดี หน้าร้าน
ชงโคมาร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องการใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การดาเนินงานสารวจเครื่องปรับอากาศ
ในห้องประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลั ย เบื้องต้นได้ส ารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน เกิน 10 ปี
มี จ านวน 49 เครื่ อ ง โดยจะด าเนิ น เรื่ อ งของบประมาณในการปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศต่ อ ไป
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โดยจะเปลี่ ย นเครื่องปรั บ อากาศในห้ องประชุมที่ ส าคัญ ก่อน และในส่ วนการปรับปรุงงานด้านต่างๆ ของ
กองอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ติดตามงานปรับปรุงอาคาร

3.2 การเข้าร่วมโครงการเรื่อง การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)
อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเบื้องต้นได้ดาเนินการศึกษา
ข้อมูลโครงการ การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูลของ
โรงเรีย นอื่นที่ได้เข้าร่ วมโครงการแล้ ว ในการเข้าร่ว มโครงการและได้รับทุนสนับสนุนนั้น จะต้องผ่านการ
ประเมินในหลายด้าน จึงขอศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และจะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ และจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

3.3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนของเงินเดือนย้อนหลังนั้น
กรณีที่ 1 หากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเงินบารุงการศึกษา ให้ดาเนินการขึ้นเงินเดือน 4 % ได้เลย กรณีที่ 2
หากไม่มีงบประมาณเงินบารุงการศึกษาในการปรับขึ้นเงินเดือน แต่มีเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้ จัดทา
หนังสือขอใช้งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของ
เงินเดือนย้อนหลังต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐ มนตรี ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบารุงการศึกษา อธิการบดี
สามารถอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ควรใช้เงินคงเหลือจากงบประมาณแผ่นดิน และดาเนินการขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบารุงการศึกษาให้ดาเนินการขออนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประชุมหารืออีกครั้ง เพื่อดาเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
3.4 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการจัดตั้งศูนย์
ความหลากหลายทางชีว ภาพ วิถี ชีวิต และภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ น ขณะนี้ อยู่ ในระหว่ า งการดาเนินการจั ดท า
โครงสร้าง โดยมีพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีแนว
ปฏิบัติงานวิจัยแบบกลุ่ม ซึ่งได้ความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 5 โครงการแล้ว
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอร่างโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่ที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2559-2561 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒ นาประเทศไทยนั้ น มหาวิทยาลั ย ได้มอบหมายให้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ส มหมาย มหาบรรพต จัดท า
ร่างโครงการ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ในแต่ละโครงการ
ต้องดาเนินการหาข้อมูลแนบในโครงการเพื่อของบประมาณ
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย มอบหมายคณะครุศาสตร์
ดาเนินการจัดทาข้อมูลของโรงเรียน และกระบวนการ ซึ่งยังไม่ต้องลงลึกถึงการสารวจความต้องการ เขตพื้นที่
เป้าหมาย ไม่จาเป็นต้องอยู่ในเขตกรุงเทพ และให้ระบุเขตพื้นที่เป้าหมายว่าเป็นสถานที่ใด โรงเรียนใด มีจานวน
ครูเท่าใด ต้องมีรายละเอียดทีช่ ัดเจน
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น
พื้นที่เป้าหมายที่จ ะพัฒ นาคือสถานที่ใด จะพัฒนาเรื่องใด บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น คือ บุคคลกลุ่ มใดบ้าง
มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี ดาเนินการสารวจว่าแต่ละคณะมีการจัดทาเครือข่ายความร่วมมือ
MOU ที่ใดบ้าง แล้วจัดทาแผน หากได้งบประมาณจะทาอย่างไรให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นได้บ้าง
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ ประชุมหารือวางแผนกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
และกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อเป็ นข้อมูล แนบในโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และมอบรองอธิการบดี ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ
4.2 การเสนอร่าง “โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรม-องค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทาโครงการ
“โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรม - องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 - 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ควรสารวจกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ที่จะสร้างองค์ความรู้ ในการจัดทาวิจัยมีพื้นที่ใดบ้าง พื้นที่ซึ่งระบุไว้ในโครงการอาจจะแคบไป ควรเน้น
การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ ด้วย
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มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกคณะดาเนินการสารวจพื้นที่เป้าหมาย ที่จะจัดทาศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนาข้อมูลเหล่านั้นมาแนบโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป และ
มอบหมายรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ติดตามความคืบหน้าโครงการ
4.3 การตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ซึ่งสานักงานการตรวจเงิน แผ่ นดินได้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา สรุ ป เป็ น ข้ อสั ง เกต รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ ทั้ ง นี้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายการตรวจสอบมาเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
1) การจัดทางบการเงินภาพรวมไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครั ฐ มอบหมายทุกหน่ ว ยงานที่ มีบั ญชีอยู่ในการครอบครอง ควรด าเนินการจัดทาบั ญชีให้ ถูกต้องตาม
หลักการทาบัญชี และในส่วนของบัญชีเงินรับฝากเป็นหน้าที่ของกองคลังดาเนินการให้เรียบร้อย
2) การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้
ถูกต้อง
3) ลูกหนี้ เงินยื มนอกงบประมาณ มอบหมายคณบดีห รือหั ว หน้าหน่ว ยงาน หามาตรการ
ในการควบคุ ม ติ ด ตามเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของการยื ม เงิ น ดั ง นั้ น ต่ อ ไปนี้ ห ากยื ม เงิ น เพื่ อ ด าเนิ น
โครงการ ควรเร่งดาเนินการเคลียร์เงินทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
4) การจั ด ซื้อ ครุ ภัณ ฑ์โ ดยไม่ นาไปใช้ป ระโยชน์ ทุก หน่ ว ยงานส ารวจครุภั ณฑ์ ที่จั ดซื้ อมา
แล้วแต่ยังไม่ใช้ประโยชน์ ให้นาไปใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ และปีงบประมาณใหม่ต้องซื้อ
ครุภัณฑ์ที่นามาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5) การควบคุมภายในไม่รัดกุม ด้านการเงิน ด้านการควบคุมดูแลสินทรัพย์ และการควบคุม
การใช้รถยนต์และน้ามันเชื้อเพลิง
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ และ
มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ติดตามการดาเนินการ
4.4 การกาหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ขอหารือเรื่องการกาหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย
ให้กับนิสิตนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยได้เคยกาหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่ายให้แก่นิสิตนักศึกษา
ทากิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การกาหนดตารางการจัดกิจกรรมในวันพุธช่วงบ่าย

4.5 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลั ยกาหนดให้ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เพื่อให้การดาเนินการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันประจาปีการศึกษา 2557 เป็นไปตามเป้าหมาย งานประกันคุณภาพ
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การศึกษา จึงได้จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2557
4.6 ร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
กองบริ หารงานบุ คคลได้จัดทาร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุ คลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2558
4.7 การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากวิทยาลัยการดนตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ ระบุว่า กรรมการสภาวิชาการ มาจาก 2 ส่วน คือ 1.
คณาจารย์ประจาคณะ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัย จะต้องมีกระบวนการ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบทั้ง 2 ส่วน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มหาวิท ยาลั ย แต่ง ตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิช าการจากวิ ท ยาลั ย
การดนตรี
2) จั ด ท าประกาศว่ า ด้ ว ยการเลื อ กคณาจารย์ ป ระจ าคณะ 1 คน และเลื อ กคนจาก
บุคคลภายนอก 1 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 การเดินทางไปประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหนังสือเชิญจาก VNU University of
Social Science and Humanities, Hanoi ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการทาบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงได้จัดทาหนังสือเพื่อขออนุมัติในการเดินทางไปศึกษาดูงานจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ได้รับการอนุมัตเิ ป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 ประกาศแนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
กองบริ ห ารงานบุ คคล ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
ในภาพรวมของพฤติกรรมการทางานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้มอบหมายให้สานักคอมพิวเตอร์จัดทา
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โปรแกรมการประเมินผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตราส่วนคะแนนร้อยละ 10 ของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.3 การรับเงิน ปัน ผลและเฉลี่ยคื นของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้า พระยา
ปี 2557
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสามัญประจาปี 2558
ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558 และได้อนุมัติเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่ มหาวิทยาลั ย โดยมอบหมายให้
ผู้แทนของมหาวิทยาลัย รายชื่อดังเอกสารแนบ ไปรับเงินจานวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
คณะครุ ศาสตร์ ได้จัดทารายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2558
ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 30 ชั้น 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 แจ้งผลการสาเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ ศรีดามา ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) สังกัดสาขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2553
บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ ศรีดามา ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ จั ด
กิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายงานผลการดาเนินโครงการคลินิกภาษาอังกฤษสัญจร ครั้งที่ 1
ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านโป่งคอม จ.สุพรรณบุรี
2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงานผลการดาเนินการโครงการนิสิตไทยรวมใจรักษ์ป่า เพื่อถวาย
พระแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ สวนป่า จ.สมุทรปราการ
3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการจัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์” ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2558
4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานผลการจัด “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ภูมิปัญญาและตามรอยพระราชดาริ (พอเพียง เพื่อ เพียงพอ)” ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2558
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5) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ รายงานผลการจั ดโครงการเสริมสร้า งและท านุบ ารุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรม ภู มิปั ญญา “ศึก ษาประวัติ ศาสตร์ ศิ ล ปะโบราณสถาน ณ เมื อ งเก่า พระนครศรี อยุ ธ ยา”
ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 สรุปการจัดกิจกรรมของสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้สรุปการจัดเสวนา “ผลงานด้านการช่างของสมเด็จ
เจ้ า พระยาบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค)” ในวั น อั ง คารที่ 15 กั น ยายน พ.ศ.2558 ณ บริ เ วณ
หน้าพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การตั้งชื่ออาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พั น ธ์ แจ้ ง เรื่ อ งการตั้ ง ชื่ อ อาคาร และชื่ อ
ห้องประชุมที่อยู่ในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทั้งการตั้งชื่อภาษาอังกฤษ
ซึ่งในขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 การส่งเงินรายได้จากการบริการวิชาการกึ่งงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จั ดทาโครงการพัฒ นาศั กยภาพสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่ง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุ ต สาหกรรม โดยด าเนิ น การในรู ป ของการบริ ก ารวิ ช าการกึ่ ง งานวิ จั ย และมี เ งิ น รายรั บ เข้ า หน่ ว ยงาน
เป็นจานวนเงิน 756,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 แผนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบบารุงการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ จึงได้จั ดทาแผนการสรรหาพนั กงานมหาวิทยาลั ย เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบบารุงการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
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ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ได้ ตั ด ข่ า วเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ที่ได้เผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ ประจาวันที่ 18,22,25 กันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558
ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2558
ในวัน พฤหั ส บดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

