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---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๗. อาจารย์อนุรักษ์
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. อาจารย์สายฝน
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๖. นายสุชาครีย์
2๗. อาจารย์เสาวลักษณ์
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
ทองสิน
สุ่นสวัสดิ์
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
สกุลกิม
สะอาดเอี่ยม
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
ทรงเสี่ยงไชย
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศรีสุวรรณ
ปทุมชาติพฒ
ั น์

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(แทน) ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

๒

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
3. นางมรกต

กิจรุ่งโรจน์เจริญ
วิไลลักษณ์
ภู่ทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นายสุวิทย์
4. นางสาวขนิษฐา
5. นางบุญเพ็ญ
6. นางสาวกัลย์ธมน
7. อาจารย์อภิญญา

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
มุดทะเล
พึ่งประจวบ
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

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
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 11 แก้ไขมติที่ประชุม จาก “อนุมัติ อัตรากาลังตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(สรี ร วิ ท ยา) จ านวน 1 อั ต รา” เป็ น “อนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง ต าแหน่ ง อาจารย์ สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์
(สรีรวิทยา) จานวน 1 อัตรา ทั้งนี้ ให้รอการจัดสรรอัตรากาลังงบประมาณแผ่นดินในครั้งถัดไป”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมีการแก้ไข

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ข้อเสนอการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สื บ เนื่ อ งจากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่ น วั ฒ นา อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดทา
สารนิพนธ์ เรื่อง GUIDELINE OF OCCURATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM IN
BANSOMDEJCHAOPRAYA (การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา) และได้ส รุ ปแนวทางการจั ดการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น าเสนอมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช ลิ ต วณิ ช ยานั น ต์
ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษารายละเอียดการจัดการความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย ซึง่ ดาเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้
๑) เรียนเชิญคณาจารย์จากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์จาก
คณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมและนาเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในคาสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คณะกรรมการด้านความปลอดภัย ให้ระบุ
ว่าผู้ใดเป็นประธาน กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง เป็นต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
อนุ กรรมการในด้านต่างๆ ทั้ งในส่ ว นของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและ
แผนงานด้ า นความปลอดภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สามารถดู แ ลความปลอดภั ย ภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ดาเนินงาน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็น อาจารย์ ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ และ
เพิ่มรายชื่อ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว อาจารย์ จากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และอาจารย์ ดร.สวั สดิ์
ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเร่งดาเนินการการจัดการ
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งอนุกรรมการในด้านต่างๆ และจัดทาคู่มือ ความปลอดภัยทั้งหมด
ให้แก่นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร และสามารถ
ติดต่อผู้ใดได้บ้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เงินฝากธนาคารประเภทประจาครบกาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจาธนาคารกรุงไทย จากัด
ครบกาหนด 2 บัญชี และทางธนาคารได้โอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และธนาคารกรุงไทย จากัด ได้เสนอเงินฝากประจา 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี ดอกเบี้ยโอนเข้า
ออมทรัพย์ทุกเดือน กองคลังจึงขอหารือในกรณีการนาเงินฝากธนาคารกรุงไทย เช่นเดิม เพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงด้านการฝากเงิน โดยขอแจ้งยอดนาฝาก ดังนี้
1. บัญชีกองทุนพัฒนาบุคลากร จานวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาท
ถ้วน)
2. บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 29,900,000.00 บาท
(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ การนาเงินฝากประจา 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี

4.2 รายงานการเจรจาเพื่อพิจารณา MOA
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในการเจรจา MOA กับ University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย
สรุปผลการเจรจา ดังนี้
1. ตามร่ า ง MOA ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ รั บ จาก ผศ.ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นาเสนอประเด็นแก่คณะของ UUM ในประเด็น ดังนี้
1.1 การจัดเวทีนาเสนอร่วมกัน ในลักษณะของการเวียนจัด
1.2 การจัดทาวิจัยร่วมกัน โดยมีการแบ่งสิทธิจากการวิจัยอย่างเสมอภาคร่วมกัน
1.3 การแลกเปลี่ยนนักวิจัยของคณาจารย์
1.4 การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการฝึกอบรมด้านการวิจัย
2. ทาง UUM ได้มีข้อเสนอในการร่วมมือในลั กษณะ matching funds ระหว่าง 2
มหาวิทยาลัย และให้แต่ละฝ่ายสมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัย 10,000 ริงกิต หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ
90,000 บาทไทย
3. คณะทางานของ UUM จะนาไปปรับให้สอดคล้องกับความต้องการที่เจรจาหารือและ
จะส่งกลับมา เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาขอความอนุ เคราะห์ ผู้ บ ริห ารมหาวิ ทยาลั ยที่ มีห น้าที่ เกี่ย วข้อ งให้
ความคิดเห็นต่อรายละเอียดในร่าง MOA เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้นาข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
พิจารณาร่าง MOA ฉบับใหม่ที่ทางคณะกรรมการของ UUM จะส่งมาให้พิจารณาอีกครั้ง
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า การร่ ว มมือ ในลั กษณะ
matching funds ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมหาวิทยาลัยได้
จ่ายเงินสมทบจานวน 100,000 บาท ดังนั้นขอมอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดตาม การดาเนินงานของ
สกว. ว่าได้ใช้เงินจานวนนี้ดาเนินการเรื่องใดบ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
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มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่ อ ง สุ ทั ศ น์ ณ อยุ ธ ยา และ
รองผู้ อ านวยการ สถาบั น วิ จั ย ฯ ด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผลในเชิ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ ไป และติ ด ตามการด าเนิ น งาน
ทีม่ หาวิทยาลัยได้ทาความร่วมมือในลักษณะ matching funds กับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4.3 ขออนุญาตเปิดรับสมัครอาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในภาคเรียนดังกล่าวมีอาจารย์ป ระจาหลักสูตรครบ
ศักยภาพ จานวน 5 อัตรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนกลาง 3 อัตรา และทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับ
เข้าบรรจุเพิ่ม จานวน 2 อัตรา แต่เนื่องจากทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส่ ว นกลาง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งขอศัก ยภาพอาจารย์ คืน จ านวน 3 อั ตรา ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ห ลั ก สู ต รที่เ ปิ ด สอน
ณ ศูนย์อู่ทองทวารวดี มีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามศักยภาพที่กาหนดไว้ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
จึง ขออนุ ญาตเปิดรั บ สมัครอาจารย์ ส าขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ จานวน 3 อัตรา ที่ขาด เพื่อให้ การ จัด
การเรีย นการสอนในหลักสู ตรดังกล่ าวมีอาจารย์ประจาครบตามศักยภาพ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าขณะนี้ยังไม่จาเป็นต้องรับสมัครอาจารย์เพิ่มอีก 3 อัตรา เนื่องจาก
ยังสามารถใช้ชื่ออาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนกลางได้ กอปรกับมีนิสิตนักศึกษาจานวน
18 คน โดยปี พ.ศ. 2560 จะรับนิสิตนักศึกษาเพิ่มอีก 40 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติการเปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 3 อัตรา
โดยให้ ค งอั ต ราไว้ ก่ อ น จนกว่ า คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไม่ ส ามารถอ านวยความสะดวก
ด้านศักยภาพอาจารย์ ได้แ ล้ ว และมีจ านวนนิสิ ตนัก ศึก ษาเพิ่มมากขึ้ น จึ งเปิ ดรั บสมั ครอาจารย์ และควร
วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ใหม่ว่าเมื่อรับเข้ามาแล้วมีภาระงานรองรับหรือไม่
4.4 รายงานสรุปผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการพิจ ารณาการให้ ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ ทุน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
จานวน 2 ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552 ข้อ 8 (4) และคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้เห็นชอบให้ผู้ขอรับทุนดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จานวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. นางสาวนั น ทพร ชื่ น สุ พั นธรั ตน์ ศึก ษาต่ อ ระดั บปริ ญญาเอก สาขาวิ ช าคณิต ศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. นางสาวณั ฐ ศรั ณ ย์ ทฤษฎิ คุ ณ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ควรนารายงานสรุป
ผลการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ไปผ่านมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะด้วย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณา
คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรที่ ล าศึ ก ษาต่ อ ว่ า เป็ น ไปตามประกาศ/ระเบี ย บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ข้ อ หรื อ ไม่
หากไม่เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยข้อใด ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนพร้อมกับเหตุผลว่า
เพราะเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามระเบียบข้อนั้น เพื่อความสะดวกในการพิจารณาทุนในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 2 ราย
ตามวงเงินที่คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกาหนด และในครั้งถัดไป มอบหมายคณบดี
ทุกคณะ พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรที่ลาศึกษาต่อว่าเป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยทุกข้อ
หรือไม่
4.5 โครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6
สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองเบิร์กเลย์ ได้กาหนดจัดโครงการมรดก
ไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องโดยจัดแสดงละคร เรื่อง “ซิลเดอเรลลา” ฉบับพิเศษ ณ โรงละคร
แห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
แด่ทั้ง 2 พระองค์ ในโอกาสที่ปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองราชย์ ค รบ 70 ปี และสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ จะมี พ ระชนมายุ ค รบ 84 พรรษา
คณะกรรมการจากสภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งเมืองเบิร์กเลย์ จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้ร่วมจัดงานโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6 และขอความอนุเคราะห์
จากมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. ห้องพักรวมสาหรับเยาวชนไทย-อเมริกัน และผู้ดูแล จานวน 60 คน
2. พาหนะสาหรับการปฏิบัติงานในระหว่างดาเนินงานโครงการมรดกไทยคืนถิ่น ครั้งที่ 6
3. วงดนตรี ไ ทย ดนตรี ส ากล พร้ อ มนั ก ดนตรี จากวิ ท ยาลั ย การดนตรี เพื่ อ เสริ ม
คณะเยาวชนไทย – อเมริกันและบรรเลงประกอบการแสดงละคร
4. นักแสดงจากสาขาวิชานาฏยศิลป์และการแสดง จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และคณะนักเรี ยนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเสริมคณะเยาวชนไทย อเมริกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ดาเนินการจัดทาโครงการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ และนาเสนอในโอกาสต่อไป และ
มอบหมายสานักประชาสัมพันธ์ฯ ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ
4.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
กองนโยบายและแผน ส านัก งานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ทบทวนบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในรอบทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
2. ก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ใ นสภาพการณ์ แ ข่ ง ขั น และสร้ า งนวั ต กรรม ความเป็ น เลิ ศ ของ
มหาวิทยาลัย
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3. ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2558-2562) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมภูริมาศบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าประชุม ทั้งสิ้น 180 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่ อให้การจัดทาแผนของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการด้วยความถูกต้องและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ “ทบทวน
แผนกลยุ ทธ์การสร้ างความเป็ น เลิ ศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 โดยมีใบงาน
ให้ผู้ที่มีรายชื่อในร่างโครงการ กรอกข้อมูล ซึ่งทางฝ่ายนโยบายและแผนจะดาเนินการจัดทาหนังสือเวียนส่งให้
และมีตารางในการน าเสนอ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1) (ร่าง) กาหนดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
การสร้ า งความเป็ น เลิ ศเพื่ อเสริ ม สร้ างศั กยภาพการแข่ งขั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา
2) เอกสารทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินวางแผนประชุม เพื่อให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์
พร้อมที่จะนาเสนอในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559
4.7 เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทาให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทาให้แล้วเสร็ จภายในวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดังนี้
1. การจั ดทาคู่มือ กระบวนการสร้าง/หล่ อหลอม นิสิ ต มบส. ให้ มีอั ตลั ก ษณ์เ ป็นไปตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ “จิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย”
2. การจัดทาคู่มือแนะนาสถานที่สาคัญ บุคคลสาคัญ และกิจกรรมสาคัญโดดเด่นมีชื่อเสียง
3. การจัดทาหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต
4. การจัดทาคู่มือหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
5. การจัดทาโครงการปลูกฝังสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อความเป็น
“บ้านแห่งความสาเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เรื่องที่ 1 การจัดทา
คู่มือกระบวนการสร้าง/หล่อหลอม นิสิต มบส. ให้มีอัตลั กษณ์เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ “จิตสาธารณะ
ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” มอบหมายสานักกิจการนิสิตนักศึกษาวางแผนจัดทาคู่มือ สานักศิลปะฯ
สถาบั น ภาษา วิ ทยาลั ย การดนตรี และ 4 คณะ และในส่ ว นของความเป็ นไทย มอบหมายส านั กศิล ปะฯ
รับผิดชอบ โดยดูงบประมาณที่สานักฯ ได้จัดกิจกรรมทุกปี ว่าได้สร้างความเป็นไทยให้นิสิตนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบหรือไม่ และกิจกรรมที่ดาเนินการสร้างความเป็นไทยมีอะไรบ้าง ควรวัดผลให้เห็นอย่างชัดเจน
เรื่องที่ 2 การจั ดทาคู่มือแนะนาสถานที่สาคัญ บุคคลสาคัญ และกิจกรรมสาคัญโดดเด่น
มีชื่อเสียง มอบหมายสานักประชาสัมพันธ์ฯ สานักงานอธิการบดี และสานักคอมพิวเตอร์ ดาเนินการวางแผน
เพื่อจัดทาคู่มือ การแนะนาสถานที่ บุคคล กิจกรรมสาคัญ ให้สมาชิกทุกคนใน มบส. ได้รับรู้ร่วมกันจะก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ความเป็นเจ้าของร่วมกัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น
เรื่องที่ 3 การจัดทาหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต มอบหมาย คณบดี ซึ่งหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2559 จะต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อ นวันปฐมนิเทศ เพราะเป็นคู่มือสาคัญในการ
เรียน การลงทะเบียน และการวางแผนการเรียนของนิสิตนักศึกษา
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เรื่ องที่ 4 การจั ดทาคู่มื อหลั กสู ตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มอบหมายคณะและ
สถาบันภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ/การเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียนนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะ
เรื่องที่ 5 การจัดทาโครงการปลูกฝังสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรเพื่อ
ความเป็น “บ้านแห่งความสาเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” มอบหมาย สานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร และสานักส่งเสริมวิชาการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายแผน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

4.8 โครงการจัดประชุมตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
คณะผู้ บ ริ ห ารของมหาวิทยาลั ยจะเดินทางไปประชุมตกลงแลกเปลี่ ยนความร่ว มมือทาง
วิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแบ่ ง เป็ น ๔ กลุ่ ม คือ มหาวิ ทยาลั ยในสาธารณรั ฐ เมีย นมาร์ มหาวิท ยาลั ย
ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยในประเทศ
ออสเตรเลี ย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล การเตรี ย มความพร้ อ มของ
คณะผู้บริหาร ทั้ง ๔ กลุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข่าวระดับนโยบายไม่ให้ข้าราชการ “อบรมดูงานต่างประเทศ” โดยระบุว่าข้าราชการไทย
ที่ไปร่วมอบรมสัมมนาต่างประเทศมีหลักปฏิบัติ “4S” คือ Shopping, Silent, Sleep และ Snore ดังนั้นจึง
มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม แต่ละกลุ่มรวบรวมเตรียมความพร้อมในการไปประชุมตกลงแลกเปลี่ ยนความ
ร่ ว มมื อ ทางวิช าการระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้า พระยากั บมหาวิ ท ยาลั ยในต่ า งประเทศ
เพื่อไม่ให้เกิดหลักปฏิบัติ “4S” ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม แต่ละกลุ่มรวบรวมเตรียมความพร้อมในการไป
ประชุมตกลงแลกเปลี่ ยนความร่ว มมือทางวิช าการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิผล
4.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
กองบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ด าเนิ น การการปรั บ ค่ า จ้ า ง 4 % ให้ แ ก่
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และเพื่ อ ให้
การดาเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล กล่ าวเพิ่มเติมว่า การจัดสรรงบประมาณแผ่ นดิน ส านั ก
งบประมาณจั ดสรรให้ ร้ อยละ 6 แต่ในส่ว นของพนักงานมหาวิทยาลั ยเงินรายได้ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จึงขอหารื อในส่ วนนี้ว่า พนั กงานมหาวิทยาลั ยเงิ นรายได้ จะจัดให้ อัตราร้อยละเท่า ใด และ
เนื่องจากในเดือนมีนาคม จะเป็นรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประเมินพฤติกรรม
การมาปฏิบัติงาน จะยังดาเนินการในระบบเหมือนเดิมหรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติม ว่า การเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลั ย เงิน รายได้ ต้องพิจ ารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลั ย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ ว ว่ามหาวิทยาลั ย
สามารถจัดสรรวงเงินได้ประมาณร้อยละ 4 สาหรับโรงเรียนสาธิตต้องมอบให้เป็นดุลพินิจของโรงเรียนสาธิตเอง
ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในหน่วยอื่ นๆ นามารวมที่กองกลาง และให้ทุกหน่วยงานส่ง ผลการ
ประเมินที่กองกลาง เพื่อให้กองกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรวงเงินการเลื่ อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ เป็นวงเงินประมาณร้อยละ 4
4.10 การเยี ยวยาการปรั บเงิ น เดื อนร้ อยละ 4 ให้ แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ ท าผลงานทางวิ ชาการ ต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีมติปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แต่ไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ทาผลงาน
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 และในการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้ งที่ 3/2559 ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าว และมีมติเสนอให้ มหาวิทยาลั ย
ได้พิจ ารณาเยีย วยาปรับ เงินเดือนหรือฐานเงินเดือนของบุคลากรกลุ่ มนี้ เพื่อที่จะไม่ให้ เกิดความเหลื่ อมล้ า
ในระยะยาวต่อไป
นางสาววรรณดี อัศวศิลปะกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าจะปรับ
เงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา ที่มีตาแหน่งต่ากว่า ระดับชานาญการพิเศษ (ซี 8)
ดังนั้นกลุ่มข้าราชการที่มีตาแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จะไม่ได้ปรับเงินเดือนเหมือนกันทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการปรับเงินเดือน
ร้ อ ยละ 4 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อิ ง ตามหลั ก เกณฑ์ ข องราชการ ดั ง นั้ น กลุ่ ม ที่ มี ต าแหน่ ง ระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะไม่ได้ปรับเงินเดือน หากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาในการเยียวยา จะต้องดาเนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ยั ง มี บุ ค ลากรอี ก กลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ ปรั บ เงิ น เดือ น มหาวิ ท ยาลั ย ก็ต้ อ งด าเนิ น การเยีย วยาด้ ว ย
เช่นเดียวกัน
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา เกณฑ์ มา กล่ าวเพิ่ มเติ มในที่ ประชุ มว่ า หากไม่ ส ามารถ
หาระเบี ย บกฎเกณฑ์ใ ดมารองรั บ การปรั บ เงิน เดื อนร้ อยละ 4 ให้ แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ ท าผลงานทางวิช าการ ระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้ ขอให้ยึดตามมติคณะรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าจะหา
ช่องทางในการดาเนินการเรื่องนี้ได้

๑๐

มติที่ประชุม รับทราบ โดยยึดตามมติคณะรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าจะหาช่องทางในการดาเนินการเรื่องนี้ ได้
และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ตอบหนังสือ เรื่อง การเยียวยาการปรับเงินเดือนร้อยละ 4
ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ ท าผลงานทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ก่ อ นวั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ. 2557
แจ้งไปยังสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ประเภท บกศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 กองนโยบายและแผนจึงขอส่งรายงานรายจ่าย
เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี อนุมัติเงิน งวดที่ 1
เท่ากับ 50% จานวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 จานวนเงิน 705,450.40 บาท (เจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 สรุปรายงานการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University Utara Malaysia
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปรายงานการมาเยือนของแขกต่างประเทศ
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “สื่ อ ของประเทศมาเลเซี ย และไทย” กั บ คณาจารย์ แ ละนิ สิ ต ของ
คณะวิทยาการจัดการ และเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของนิสิตจากมหาวิทยาลัยอุตระ
จ านวน 33 ราย รวมทั้ ง เสนอโครงการความร่ ว มมื อ ด้ า นงานวิ จั ย ระหว่ า ง 2 สถาบั น ระหว่ า งวั น ที่
16 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของ ธ.ก.ส.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นสนามสอบแข่งขันให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจาสานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัด และฝ่ายกิจการสาขาภาค ประจาปีบัญชี 2558 ในตาแหน่งพนักงานการเงิน ซึ่งได้ดาเนินการสอบ
ภาคความรู้ ความสามารถทั่ว ไป และความรู้เฉพาะตาแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.2559
ในการนี้ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้สรุปผลการดาเนินงานและสรุปยอดเงินการเช่าสถานที่จัดสนามสอบ
เป็นจานวนเงิน 398,050 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.4 รายงานการดาเนินโครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
สาขาวิช าการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รายงานการดาเนินโครงการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา กิจกรรมรักษ์วิชาชีพ : การเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแห่งตนของนักเรียน
ประถมศึกษา ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และโรงเรียนปัญโญทัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๑

๕.5 การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย 9 สถาบัน ครั้งที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้า ร่ว ม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย 9 สถาบัน ครั้งที่ 4 “I Style Game”
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
และการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 สรุปรายงานการจัดอบรมเรื่อง “การสมัครสมาชิก และการเข้าใช้งาน e-Learning BSRU”
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การสมัครสมาชิก และการเข้าใช้
งาน e-Learning BSRU” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และแนะนาวิธีในการเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
(e-Learning BSRU) แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องการเรียนรู้สารสนเทศ
(Edu Rom) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 60 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ช ลิต วณิชยานั นต์ ได้รายงานผลการปฏิบัติห น้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ในวันจันทร์ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 รายงานผลการจัดงาน ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า สิงห์สุริยะ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการจัดงาน
ศิษย์เก่า ภายใต้ชื่อ ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า สิงห์สุริยะ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่
สุริยะมณฑล อาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 รายงานผลการดาเนินงานของสานักโรงเรียนสาธิต
ส านั ก โรงเรี ย นสาธิ ต ได้ จั ด ท ารายงานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรและนั ก เรี ย น
การบริหารงาน งบประมาณ การเงินและรายได้ และด้านการจัดการเรียนรู้
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 การสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ อ อกค าสั่ ง มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ที่ 586/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และคณะกรรมการสรรหา
ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้ดาเนินการ
ดังนี้

๑๒

1. กาหนดการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง การสรรหาบุ ค คล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. จั ด ท าเอกสารต่า งๆ เพื่ อใช้ ใ นการสรรหา ได้ แ ก่ (1) แบบเสนอชื่ อ และแบบประวั ติ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2) แบบประเมิน
สาหรับคณะกรรมการสรรหาฯ
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการยกร่างกาหนดการดาเนินงานพร้อมทั้ง
เอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง และได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2559 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 แล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศและแบบเสนอชื่ อ /แนบประวั ติ ดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และผ่ า นบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์หน้าสานักงานอธิการบดี โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถรับแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจัดส่งเอกสารการเสนอชื่อ
ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
ในเวลาราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมวาระนี้ (ยกเว้นแบบประเมินสาหรับคณะกรรมการสรรหาฯ
เนื่องจากเป็นเอกสารปกปิด)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติ พนมเปญ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ได้เดินทางมาประชุม เรื่อง ความร่วมมือ
ทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 การจัดงาน “๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ก าหนดจั ด งาน “๑๒๘ ปี
ศิ ริ ร าช เทศน์ ม หาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุ ม
ราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกาเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๒๘ ปี ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา รายได้จากการจัดงานสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
๘๔ พรรษา ที่กาลังก่อสร้างสาหรับใช้เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
ในการนี้ คณะผู้จัดงานได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดงาน และขอความอนุเคราะห์วงดนตรีบรรเลงประกอบกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และวงดุริยางค์บรรเลงนาขบวน
อัญ เชิ ญ ผ้ า ไตรพระราชทาน และเชิ ญ ประชุ ม ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการจั ด งานดั ง กล่ า ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม คณะแพทยศาสตร์ ตึ ก อ านวยการ ชั้ น ๓ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

๑๓

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุธลา
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาจารย์สายฝน ทรงเสี่ยงไชย รักษาการผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์
แรงเพ็ชร รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี อาจารย์เชาว์มนัส ประภักดี ประธานสาขาวิ ชาดนตรีไทยเพื่อการ
อาชีพ และอาจารย์ วรพจน์ ทิพย์ ถนอม อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้เข้าร่วมประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวและดาเนินการ ดังนี้
๑. ร่ วมเป็ นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิ มพานต์ โดยผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ส ายัณ พุธ ลา
และส านั กกิจ การนิ สิ ตนั กศึกษา เข้าร่ ว มพิธีรับผ้ าไตรพระราชทาน ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่
๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานกัณฑ์หิมพานต์ ประดิษฐานบริเวณหน้าจั่ว อาคาร ๑ หน้าห้อง
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมเป็นเจ้าภาพ
3. จัดริ้วขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานกัณฑ์หิมพานต์ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดยตั้งขบวนแห่ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ณ หอประชุมกองทัพเรือ และแห่อัญเชิญไปยังโรงพยาบาลศิริราช
4. จัดวงดนตรีบรรเลงประกอบกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕9 และจัดวงดุริยางค์ร่วมบรรเลงในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน และความร่วมมือจากหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดริ้วขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานกัณฑ์หิมพานต์ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว และ อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ได้สรุปรายงาน
การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์
ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

๑๔

3) ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น โครงการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ครั้ ง ที่ 30
“ทัศนาหัวหินดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์ ” ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4) นายสุขสันต์ แสงมาศ ตาแหน่งวิศวกร กองอาคารสถานที่และสิ่ง แวดล้อม ได้รายงานผล
การเข้า อบรมโครงการฝึ ก อบรมส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ ด้ านการป้ อ งกั น ภั ย จากแผ่ นดิ น ไหวอั ค คีภั ย ในอาคาร
ขนาดใหญ่อาคารสูงและอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ จังหวัดเพชรบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 จดหมายข่าวจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าจดหมายข่ า วส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยเผยแพร่ข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย
และมติที่สาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558
ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เกณฑ์และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี พ.ศ.2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2558 เพื่อให้การพิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจาปี เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ยและเหมาะสม จึ ง กาหนดเกณฑ์ การพิ จารณาคัด เลื อกศิ ษย์ เก่ าดี เด่ น ประจาปี พ.ศ.2558 ไว้
ดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีทุกคณะร่วมกันพิจารณาว่าควรมีการแก้ไขประกาศหรือ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่ อย่างไร และนาเสนอให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
5.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวทันเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการสืบค้น
หนังสือผ่านสมาร์ทโฟน”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวทัน
เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการสืบค้นหนังสือผ่านสมาร์ท โฟน” ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เชิงวิชาการด้านการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสาธิตเกี่ยวกับ
วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Discovery Service (EDS) และการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

5.18 โครงการของวิทยาลัยการดนตรี ในภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559
วิทยาลัยการดนตรีได้นาเสนอโครงการที่กาลังจะดาเนินการในภาคเรียนที่ 2/2558 และ
ภาคเรียนที่ 1/2559 ดังนี้
1) โครงการ Silpakorn International Guitar Festival & Music Camp ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 24 ชั้น 14
2) โครงการฝึกทักษะวงขับร้องประสานเสียง ร่วมกับ Broadway Theater Society
Malaysia (BTSM) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านการขับร้อง และวิธีการรวมวงขับร้องประสานเสียง
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 14
3) รายการ Tuba Mania Festival 2016 โดยวิทยาลัยการดนตรีร่วมมือกับชมรม Tuba
Mania จัด Workshop & Master Class ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคาร 27 ชั้น 14 ซึ่งรายการ
Tuba Mania Festival 2016 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและจะวนไปจัดงานตามประเทศต่างๆ เป็น
รายการที่รวบรวมนักทูบาที่มีชื่อเสียงของโลกมารวมกัน ซึ่งในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานที่มาจากประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮังการี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย และอีกนานาประเทศ
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การแซกโซโฟนและการแสดงคอนเสิร์ต โดยร่วมมือกับ ASIA
PACIFIC SAXOPHONE ACADEMY จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการดนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ.2559
5) โครงการ Singapore Low Bass Festival 2016 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องลม
ทองเหลื องและการสั มมนาผู้ ค วบคุมการรวมวงเครื่องทองเหลื อง ในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 โดยจั ด
ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 กิจกรรมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา (Solar Eclipse 2016)
ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 06.20 - 08.40 น. ท้องฟ้าเมืองไทย
ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา (Solar Eclipse 2016) ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุ กต์ และ หอดูดาวสุริยะ
ได้เชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุ คคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้
พร้อมกัน ณ อาคาร 9 ชั้น 10 ดาดฟ้าของอาคาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้าน ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์
คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิตและศักยภาพ โดยเรียนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัย
ประเทศต่างๆ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ.2559 ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม
เป็นจ านวนมาก ส่ วนใหญ่เป็นนิ สิตนั กศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้จึงขอความ
อนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นิสิตนักศึกษาในคณะต่างๆ ทราบและเข้าร่วม

๑๖

โครงการดังกล่ าว สามารถติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ ส านักวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
อาคาร 10 ชั้น 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานสถิติจานวนครั้งของผู้เข้าใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานสถิติจานวนครั้งของผู้เข้าใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1/2558 มีจานวนนิสิตนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งหมด 21,898 คน แบ่งเป็นภาคปกติ จานวน 18,622 คน และภาค กศ.พ. จานวน
3,276 คน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ห้องสมุดของนัก ศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 คือ 3.52 ครั้ง/คน ค่าเฉลี่ย
การเข้าใช้ห้ อง Learning Commons ของนิสิตนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 คือ 1.66 ครั้ง/คน
ส่ว นในภาคเรี ย นที่ 2/2558 มีจ านวนนิสิ ตนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียน ทั้งหมด 21,502 คน แบ่งเป็น
ภาคปกติ จานวน 18,448 คน และภาค กศ.พ. จานวน 3,054 คน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2558 คือ 1.22 ครั้ง/คน ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ห้อง Learning Commons ของนิสิตนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2558 คือ 1.03 ครั้ง/คน (นับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหมายให้ ค ณะทั้ ง 6 คณะ ร่ ว มกั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศหามาตรการและแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น
5.22 แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาสนับสนุน จากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จานวน 11 โครงการ โดยวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9,203,262 บาท (เก้าล้านสองแสน
สามพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้นักวิจัยทราบในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 North China University of Water Resources and Electric Power (NCWU)
ขอเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
North China University of Water Resources and Electric Power (NCWU)
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ส่ ง หนั ง สื อขอเข้ า พบผู้ บริ ห ารและเยี่ย มชมมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคาร 11 ชั้น 6
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

5.24 โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (e-Testing)
สถาบันภาษา ได้สรุปจานวนผู้ลงทะเบียนเรียนและรายชื่ ออาจารย์ผู้สอนในหมู่เรียนต่างๆ
และขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารช่วยประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และนิสิต
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
http://ili.bsru.ac.th
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษผ่ า นการทดสอบออนไลน์
(e-Testing)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/255๙
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/255๙ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 1๗.๑5 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

