๑

คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/25๕๘ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2558
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๒. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
1๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๘. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๒๐. อาจารย์อนุรักษ์
2๑. นางสาวอรุณี
2๒. อาจารย์ ดร.ปวิช
2๓. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๔. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๗. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
29. นายสุชาครีย์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
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อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวกัลย์ธมน

ภัคเวทพิสิษฐ์

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นางบุญเพ็ญ
๕. อาจารย์อภิญญา

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
หงษ์ทอง
หนูมี

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าพัสดุ

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ เห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.3 การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ าพระยาได้จั ด ประชุ ม วิส ามั ญสภามหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 4/2558 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม พันธิน)
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. การแต่งตั้งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 6 ราย ตามคาแนะนาของอธิการบดี ดังรายนามต่อไปนี้
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
วัฒนานิมิตกูล
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มหาบรรพต
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
ดิลกสัมพันธ์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
(5) รองศาสตราจารย์ปรียานุช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร
2. โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา และเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ในปีต่อไป ซึ่งกาหนดจัดโครงการสัมมนาระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้หน่วยงานต่างๆ สรุปผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่ านมา โดยเน้น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ประมาณ 1 – 2 หน้า ส่งที่อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก เพื่อรวบรวมและรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาสาหรับนิสิต ประจาปี 2558
คณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย ได้ ม อบเงิ น เพื่ อ เป็ นทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่นิ สิ ต
จานวน 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ว น) นอกจากนี้ยังมีกรรมการมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล
จานวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบทุนการศึกษาสาหรับนิสิต ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่ นที่ ๕ ได้มีความประสงค์ขอใช้
สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๑
ชั้น ๒ โดยมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และอาจารย์ ดร. สวัสดิ์ ทองสิน อานวยความ
สะดวกในเรื่องของสถานที่และการจราจร ในการนี้กลุ่มศิษย์เก่าดังกล่าวมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
ให้แก่มหาวิทยาลัย จานวน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.6 (ร่าง) กาหนดการงานปีใหม่ “ย้อนยุค”
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการจัดงานวันปีใหม่ “ย้อนยุค” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.
2558 ณ ลานเจ้าพ่อและสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
คื อ เวลา 07.00 – 08.00 น. ตั กบาตรพระภิ กษุ ส งฆ์ จ านวน 29 รู ป และเวลา 12.30 – 20.00 น.
การแข่งขันกีฬา การประกวดการแต่งกายย้อนยุค และงานเลี้ยงสังสรรค์คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 รูปแบบการนาเสนอ และการเตรียมการสาหรับกิจกรรมต่างๆ โครงการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ได้นาเสนอต่อที่ประชุมถึงรูปแบบการนาเสนอ
และการเตรียมการสาหรับกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยทราบ และเตรียมความพร้อม
สาหรับกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไข ดังต่อไปนี้
หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.3 “อนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินคงคลัง ” แก้ไขเป็น
“อนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอมติ จากคณะรัฐมนตรี
ว่าจะสามารถใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายได้หรือไม่ หากภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ยังไม่ทราบ
คาตอบ มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินและ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ โดยใช้งบประมาณที่จัดสรรไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ประกาศแนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประเมินบุคลากร
โดยผู้ ร่วมงาน (Peer Assessment) ขณะนี้ได้ปิดระบบการประเมินเรียบร้อยแล้ ว ผู้ ใดที่ยังไม่ได้ทาการ
ประเมินจะไม่สามารถประเมินได้แล้ว เนื่องจากเกินระยะเวลาที่กาหนด และผลการประเมินจะนาเข้าที่ประชุม
ต่อไป โดยกองบริหารงานบุคคลกาลังดาเนินการนัดประชุม ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วหลายกลุ่ม
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มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2557
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันประจาปีการศึกษา 2557 ได้ดาเนินการจัดทาเสร็จเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 โดยฝ่ายประกันคุณภาพได้
จัดทาบันทึกเรียนเชิญอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2557
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ดารงตาแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุล าคม พ.ศ.2558
และสภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 4/2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี
ตามคาแนะนาของอธิการบดี ตาม คาสั่งที่ …./2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 นั้น ภายใต้
สาระส าคัญตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห าร พ.ศ.2547 ในข้ อ 4 และ ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (1) กรรมการจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี จานวนสองคน เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
มหาบรรพต ผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.2 (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานผลตามแผนกลยุ ทธ์ ม หาวิ ทยาลั ย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2558 กองนโยบายและแผน
จึ ง ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเสนอรายชื่อเพิ่มเติม
ที่ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
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4.3 ขออนุมัติ เงิน นอกงบประมาณเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมการก่อสร้ างอาคารฝึกปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพครู
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณให้ ก่ อ สร้ า งอาคาร
ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู สูง 12 ชั้น 1 หลัง ในวงเงิน 163,960,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้าน
เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (2558 – 2560) ในวงเงินค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัตินี้เป็น
เงิ นงบประมาณแผ่ นดิ น จ านวน 122,970,00 บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ สองล้ า นเก้า แสนเจ็ ด หมื่ น บาทถ้ ว น)
และมหาวิทยาลัยใช้เงินนอกระบบสมทบการก่อสร้างเป็นเงิน 40,990,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาหักลบงานในส่วนที่ผู้รับจ้าง
ลดลงและมีงานที่ ต้องเพิ่มเติม เมื่อหักลบแล้ ว มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินนอกงบประมาณเพิ่มเติมอีกจานวน
30,796,174.90 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) สาหรับ
การของบประมาณแผ่ น ดิ น ปี 2560 เพื่ อ ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระกอบอาคารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ ครู
และโรงเรียนมัธยมสาธิตได้ดาเนินการจัดทารายละเอียดขอซื้อครุภัณฑ์หลายรายการ (ดังเอกสารแนบ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า กองอาคารสถานที่ฯ ควรดาเนินการ
พิจารณารายละเอียดของข้อมูลและความเหมาะสมอีก ครั้งหนึ่ง และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร พิจารณาว่ามีรายการใด
ที่ ส ามารถน าไปของบประมาณแผ่ น ดิ น ในปี 2560 ได้ โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งของบประมาณคงคลั ง ของ
มหาวิทยาลัย เช่น การก่อสร้างเพิ่มเติม หลังจากนั้นให้ประชุมหารือกับกองนโยบายและแผน เพื่อหาช่องทาง
ในการขออนุ มัติงบประมาณคงคลั งจากสภามหาวิทยาลั ย ทั้งนี้ต้องคานึงว่ามีกิจกรรมใดหรือโครงการใด
ที่อาจจะของบประมาณแผ่นดินได้ และมีกิจกรรมใดที่จาเป็นต้องดาเนินการไปควบคู่กัน และเร่งด่วนที่ต้องใช้
งบประมาณคงคลัง
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ พิจารณาข้อมูล และความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ดาเนินการพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่สามารถของบประมาณแผ่นดิน ในปีพ.ศ. 2560
4.4 รายงานผลการดาเนินการรายได้ตามภารกิจ
คณะกรรมการรายได้ในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจได้มีมติเห็นชอบการ
จัดสรรผลการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงินสวัสดิการและค่าตอบแทน และนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ใน 2 ประเด็น คือ
1) ประเด็นเพื่อทราบ
อนุมัติการจัดสรรเงินสวัสดิการให้หน่วยงานเป็น 3 อัตรา คือ 120,000 บาท ,
100,000 บาท และ 80,000 บาท ตามลาดับ โดยพิจารณาจากจานวนบุคลากรของหน่วยงานเป็นสาคัญ
2) ประเด็นเพื่อพิจารณา
พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนให้คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายกองคลังดาเนินการ
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4.5 นาเสนอการดาเนินงานการจัดทาโครงการศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สิ ง ห์ สิ ง ห์ ข จร อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การสื่อสารองค์การ ได้ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทาโครงการศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 15/2558 ซึ่งที่ประชุมได้
มีมติอนุมัติงบประมาณ โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และคณะทางานได้นาเสนอผลการดาเนินงาน
การจัดทาโครงการศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การส ารวจความคิ ด เห็ น
ของบ้านสมเด็จโพลล์ควรยึดมั่นในความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และพัฒนาให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของสังคม
ต่อไป
มติที่ประชุม
2559

เห็นชอบ การดาเนินงานจัดทาโครงการศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ประจาปี พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 คาสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 นั้น
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มีมติ
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ต ามค าแนะน าของอธิ ก ารบดี ตามค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ 23/2558
เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสาเด็จเจ้าพระยา อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 32 วรรคหนึ่ง และมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 3016/2558 จึงนาเสนอ
มาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ตามที่ได้มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558 และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคาสั่งที่ 23/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคาสั่งที่ 3016/2558 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่
รองอธิก ารบดี และผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมี ความชั ดเจน อธิการบดีอาศั ยอานาจ
ตามความในมาตรา 31 และ 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงสั่งการเรื่องการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รายละเอียดตามคาสั่งดังแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.3 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ครั้ ง ที่ 8/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้ มีมติอนุมัติจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิยาลัย พ.ศ.2558
เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงมอบหมายให้อาจารย์อภิญญา หนูมี
ปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ได้ ส่ งคารับรองการปฏิ บัติร าชการและเอกสาร
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงาน ก.พ.ร. จึงนาเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 สรุปคาของบประมาณ ประเภทงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปคาของบประมาณ ประเภทงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 จึงนาเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รั บ ทราบ มอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานวางแผนให้ ร อบคอบ และใช้ ง บประมาณให้ ทั น ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
๕.6 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สานั กงาน ก.พ. ได้จั ดพิธีถวายสั ตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลั งของแผ่ นดิน
ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สานักงาน ก.พ.
จึงเรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้ ง ข จ ร ก า หน ด วั นพิ ธี ถ ว า ย สั ต ย์
ปฏิญาณฯ ภายในมหาวิทยาลัย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเตรียมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
๕.7 การยุติเรื่องร้องเรียน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งรายงานผลการดาเนินการ กรณีประชาชนได้รับ
ความเดือ ดร้ อ นจากการที่ม หาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา เปิ ดประตูด้า นข้ างมหาวิท ยาลั ย ฯ
ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ออกได้ ส ะดวก แต่ นั ก ศึ ก ษาน ารถจั ก ยานยนต์ ม าจอดบริ เ วณหน้ า ปากซอยทางเข้ า บ้ า น
ทางมหาวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง ได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น โดยการจั ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ห้ า มนั ก ศึ ก ษา
จอดรถจักรยานยนต์บริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงยุติเรื่อง
ร้องเรียน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2
และ รุ่นที่ 3
สานักงบประมาณได้จัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) จึงขอให้
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ คั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารในหน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ซึ่ ง รวมถึ ง ส่ ว นราชการและ
สถาบันอุดมศึกษา) ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนด จานวน 9 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
นั กบริ ห ารการงบประมาณระดับ สู งซึ่ งส านักงบประมาณจะดาเนินการจั ดการศึก ษาอบรมจานวน 2 รุ่ น
คือ รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - เดือนมีนาคม 2559 และรุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน
2559 – เดือนสิงหาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 รายงานการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนของการจัดทารายวิชาด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทารายวิชาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายทุกคณะดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในส่วนของนิสิตนักศึกษา
5.10 มหาวิทยาลัย National Pingtung แจ้งความประสงค์เพื่อลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัย National Pingtung ประเทศไต้หวัน ร่วมกับศูนย์การศึกษาไต้หวัน ได้แจ้ง
ความประสงค์ที่จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิ ล ก สั ม พั น ธ์ อ า จ า ร ย์
ดร.สุ ทิ พ ย์ พ ร โชติ รั ต นศั ก ดิ์ และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุญ ชร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย National Pingtung
๕.11 สรุปรายงานการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรของ University Utara Malaysia
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และอาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ เป็นผู้ แทน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรของ University Utara Malaysia ระหว่างวันที่ 23 – 24
ตุลาคม พ.ศ.2558 และได้สรุปประเด็นสาคัญ เพื่อนาเรียนที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.12 รายงานการประชุมหารือผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของสานักงานอธิการบดี
ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานสานักงานอธิการบดี ได้ส่งรายงานการประชุมหารือเรื่องการ
ดาเนินงานล่าช้ารายการปรับปรุงห้องน้า เป็นจานวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ทราบ
ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทางานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี
วิทยาลั ย การดนตรี ไ ด้ส่ งรายงานผลการดาเนิ นกิจ กรรม/โครงการต่ างๆ ตั้ง แต่ วันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 รายงานผลโครงการพัฒนานิสิต ประจาปีการศึกษา 2558
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลโครงการพัฒนานิสิต
ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รายงานผลการดาเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemistry Rally @ BSRU ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 9) ชั้น 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11
สาขานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน
เชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ตึกนันทนาการ
มหาวิทยาลัย รังสิต และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษา
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เพื่อรับใบประกาศนียบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย
5.17 สรุปรายงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วย Microsoft
Office 2013 และ Microsoft Office 365
สานักงานคอมพิวเตอร์ ได้สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานด้วย Microsoft Office 2013 และ Microsoft Office 365 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม
พ.ศ.2558
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 การนาเสนอบทสัมภาษณ์เผยแพร่ในสื่อมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์ ก าร คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ สื่ อ มวลชน
ในประเด็นการโฆษณาผ่ านโซเชียลมีเดียและได้ลงเผยแพร่ในหนั งสือพิมพ์เดลินิว ส์ ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 รายงานการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รายงานผลการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 สรุปการจัดกิจกรรม ตามรอย 150 ปีศรีสุริยวงศ์
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้สรุปการจัดกิจกรรม ตามรอย 150 ปีศรีสุริยวงศ์
เรื่ อง “สั งคมและเศรษฐกิจ หลั งสนธิสั ญญาเบาว์ริ่ง ” ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ ห้ องประชุม
ศรีพระยา กรมเจ้าท่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย ศุลกสถาน และเอเชียทีค
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานและสรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ไต้หวันและไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม consortium universities ภายใต้ Elite Study in Taiwan (ESIT) ในวันที่ 11 – 16
ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะประชาสั มพันธ์เชิญชวนให้ คณาจารย์ที่ส นใจ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม consortium universities ภายใต้ Elite Study in Taiwan (ESIT)
5.22 ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์ น.ส.พ. โล่สยามชุมชนสัมพันธ์ ขึ้นเนื่องในวัน เฉลิมพระชนม์
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
น.ส.พ.โล่ ส ยามชุ ม ชนสั ม พั นธ์ จะท าการจั ด พิม พ์ ห นัง สื อ ฉบั บ พิ เศษขึ้ นเนื่ อ งในวั นเฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
เพื่อถวายพระพรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดาริต่างๆ น.ส.พ.โล่สยามชุมชนสัมพันธ์
จึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัย แนะนาองค์กร บริษัท ห้างร้าน ตลอดจน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ให้การสนับสนุนโดย ลงข้อความโฆษณาเพื่อเผยแพร่กิจการของมหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 ขอส่งสรุปผลการสารวจความต้องการในการเปิด / ปิดประตูด้านข้างมหาวิทยาลัยฯ
งานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี ได้สรุปผลการสารวจความต้องการในการเปิด/ปิดประตู
ด้านข้างมหาวิทยาลัยฯ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 รายงานสถานการณ์จั ดซื้อ/จัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประเภท งบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายงานสถานะการจัดซื้อ/จัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบ
ลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก)
กองนโยบายและแผน ได้ส่งสรุปรายงานสถานการณ์จัดซื้อ/จั ดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบ
ลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายงานสถานการณ์จัดซื้อ/จัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบลงทุน
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 (มาตรการกระตุ้ น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ) ตามที่ ห น่ ว ยงานรายงาน
ความคืบหน้าในการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับทราบ
5.25 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
สถาบั นส่ งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ขึ้น
สานักงาน ก.พ.ร. จึงเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาส่งบุคลากรที่มีความสนใจสมัคร
เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รดั ง กล่ าว และจั ด การศึ ก ษาอบรมตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 โดยจัดให้มีการอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 การจั ด กิจ กรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเ กียรติและการจัดงานคล้า ยวัน พิร าลั ยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์ ม า แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ การเตรี ย มการจั ด
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2559 และขอนัดประชุมหัวหน้าในการดาเนินงานทุกฝ่าย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ าพระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช า ได้ จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์สยามดารา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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๑๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 ในวันพุธที่ 9
ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์
เทียนจิน
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติ รั ต นศั ก ดิ์ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
นิสิ ตนั กศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จานวน 41 คน เดินทางเยือนมหาวิทยาลั ยครุศาสตร์
เทียนจิน ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) ฉบั บ ใหม่ การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและงานสร้ า งสรรค์ การประชุ ม
คณะกรรมการสถาบันขงจื๊อ และเยี่ยมชมวิทยาลัยผู้สูงอายุเทียนจิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 คณะผู้บริหารจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๘ คณะผู้บริหารจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts ได้เดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะผู้เดินทางประกอบด้วย ผู้อานวยการฝ่ายต่างประเทศ และผู้บริหารจาก
ฝ่ายวิชาการ เพื่อร่วมประชุมหารือโครงการ DIMA-BSRU K-Pop Camp กับผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน ประธานสาขาวิชาและคณาจารย์จากสาขาวิชาแอนนิเมชั่นและมัลติมี เดีย จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง จากคณะ
วิทยาการจัดการ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 แต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิ ตติ รั ตน์ ฐานสุ ว รรณศรี รองคณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ได้ ขอลาออก จึ งได้ แต่ งตั้ ง อาจารย์ ดร.คณกร
สว่างเจริญ ให้ดารงตาแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ตเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
มหาวิ ทยาลั ย ได้ส่ ง คณาจารย์ ไปร่ ว มสอนในระดั บปริญญาโทกั บ มหาวิท ยาลั ยแห่ ง ชาติ ล าว ระหว่า งวัน ที่
16 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จึงเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ อาคาร 11 ชั้น 5
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 รายงานความก้าวหน้าในการรับสมัครนิสิตนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
นางสาวอรุ ณี คู่ วิ ม ล รายงานความก้ า วหน้ า ในการรั บ สมั ค รนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ว่า ขณะนี้ได้ดาเนินการประเภทโควตา มีผู้สอบผ่าน จานวน 166 คน และประเภทรับตรง
รอบที่ 1 มี ผู้ ส มั ค รจ านวน 2,602 คน จะด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กอี ก ประมาณ 2 สั ป ดาห์ สิ่ ง ที่ ก าลั ง
เตรียมการ คือ การรับตรง รอบที่ 2 จากข้อสังเกตพบว่า การรับตรง รอบที่ 1 มีหลายสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม
แผนรับ จึงขอความร่วมมือ จากทุกคณะช่วยเร่งรัด ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากจานวนผู้สมัครยังต่ากว่า
แผนรับ และขอให้ทุกคณะนาข้อมูล การประชาสัมพันธ์เพื่อรับนิสิตนักศึกษาเข้าที่ประชุม การเตรียมการจัด
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ทุกคณะนาข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เพื่อรับนิสิตนักศึกษาเข้า
ที่ประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
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