๑

คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๘/25๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2558
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๘. นางสาวอรุณี
๑๙. อาจารย์ ดร.ปวิช
๒๐. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
2๑. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๔. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๖. นายสุชาครีย์
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
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รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรรณดี
2. นางมรกต
3. นายสุวิทย์
4. นางบุญเพ็ญ
5. นางสาวกัลย์ธมน

อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
2. นางบุษบงค์
3. นางจันทร์จิรา

ทองคาสุก
วงษ์พันทา
ภระกูลสุขสถิตย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้
ในหน้า 5 บรรทัดที่สองเพิ่มเติมข้อความ “เพื่อดาเนินการตั้งชื่อภาษาอังกฤษต่อไป” และระเบียบ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.3 แก้ไขข้อความ จาก “LOWSON” เป็น “LAWSON”
ในหน้า 6 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
เพื่อดาเนิน โครงการปรับปรุงหอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ เพิ่มข้อความ 5) ปรับภูมิทัศน์
ภายนอกอาคาร
ในหน้า 16 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อ 5.37 แจ้งผลการประเมินวารสารสารสนเทศ
แก้ไขข้อความจาก “ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558” เป็น “ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขอใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการขอใช้สถานที่
บริเวณอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 29) เพื่อประกอบกิจการร้าน LAWSON 108 ซึ่งทางร้าน LAWSON
108 จะดาเนินการในช่วงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเร่งดาเนินการข้า

3.2 ขอให้หน่วยงานส่งชื่อโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองนโยบายและแผน
ได้ดาเนินการเผยแพร่แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562 ประกอบ
กับการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ.2558 มี มติ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานน าส่ งรายชื่อ โครงการหลั ก ๆ ที่ต อบสนองตามตั ว ชี้ วัด และ
มาตรการในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ นั้ น เพื่ อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาใช้ ป ระกอบในการท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง มี
กาหนดการประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 และวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การบริหารจัดการการเงิน ภาคเรียนที่ 1/2558
ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการบริหารจัดการ
การเงิน ภาคเรียนที่ 1/2558 ซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน โดยอธิการบดีให้นโยบายไว้ว่าการใช้
จ่ายเงินของภาคเรียนที่ 1/2558 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณหากใช้งบประมาณไม่หมด มหาวิทยาลัยจะ
ทาเป็นเงินคงคลังคืนให้กับคณะและสาขาวิชา ตามงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเหลืออยู่ ซึ่งกองนโยบายและ
แผนได้ตรวจสอบยอดเงินและแจ้งยอดไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการในหมวดงบประมาณต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
เพราะช่ว งนี้ จ ะมีคณาจารย์ บ างส่ ว นขอเบิ กวัส ดุ การเรียนการสอนเพื่ อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิ ด
ภาคเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 การบริหารจัดการงบประมาณเครือข่ายอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลั ยได้รั บ
จั ดสรรงบประมาณแผ่ น ดิน เกี่ย วกับ การดาเนิน งานด้านอาเซียน ปีพ.ศ.2559 เป็น งบประมาณเกี่ยวกั บ
เครือข่ายอาเซียน ประมาณ 8,000,000 กว่าบาท ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนที่ดาเนินการไว้หรือไม่ โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีนิสิตที่ให้
ความสนใจ จานวน 8,000 คน โดยสรุปมีจานวนนิสิตที่ให้ความสนใจเกินเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ซึ่งอาจมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังบุคคลทั่วไป ที่สนใจในเรื่องของภาษาอาเซียนด้วย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกกิจกรรมจะต้องเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการนาพาประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิเชีย ร อิน ทรสมพัน ธ์ เป็ น ผู้ บ ริห ารจัดการงบประมาณนี้ โดยมีนโยบายว่า ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น จะต้อง
ครอบคลุมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาคมภายนอกที่อยู่ในเขตบริการของมหาวิทยาลัย
เพื่อนาทุกคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ บุคคลภายนอก
เช่ น กลุ่ ม คนขั บ แท็ ก ซี่ ต ารวจ และแม่ บ้ า น โครงการค่ า ยอาเซี ย น ส าหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา โดยร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยที่ทา MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40
แห่ง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้กันงบประมาณไว้สาหรับคณะทั้ง 5 คณะ และบัณฑิต
วิทยาลัย โดยให้แต่ละคณะเขียนโครงการเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีความน่าสนใจ
เพียงใด โดยให้งบประมาณคณะไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณ เกี่ยวกับอาเซียน จานวน 1 ล้านบาท ซึ่งทางสานักฯได้ปรับปรุง
พื้นที่และสร้างบรรยากาศภายในสานักฯให้เป็นอาเซียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่
บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 รายละเอียดของงบประมาณในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานปรับปรุงศูนย์อาหารอาคาร
ช่อชงโค จากมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการร้านค้า เพื่อรับ
ฟังข้อเสนอของผู้ประกอบการนั้น ข้อสรุปคือ ร้านครัวมะระหวานจะมาดาเนินการเปิดร้านค้า โดยกองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมได้มอบพื้นที่ให้ร้านค้าดาเนินการ ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงร้านค้า ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดยทางร้านจะชาระค่าเช่าพื้นที่ให้แก่มหาวิทยาลัย เดือนละ 70,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 โครงการ The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp
อาจารย์ ขวัญ นภา วั จ นรั ตน์ แจ้ง ให้ ที่ ประชุมทราบ ส านักวิ เทศสั มพั นธ์แ ละเครือ ข่า ย
อาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
จัดโครงการ The 1st DIMA-BSRU K-Pop Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะต่างๆ โดยช่วงเช้าผู้อบรมจะเรียน
ภาษาเกาหลี และช่วงบ่ายจะเป็นการสอนร้องเพลงและสอนการเต้น K-Pop ระหว่างวันที่ 6 – 18 กรกฎาคม
พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 โครงการผลิตครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่ความเป็นเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะครุศาสตร์ได้
ประสานงานกับโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกเพื่อที่จะระดมทุนให้แก่นิสิต โดยได้เข้าพบผู้อานวยการโรงเรียน
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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อัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม และได้นาเสนอในที่ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกอีก ๔ แห่ง และมีมติ
เห็นชอบโครงการผลิตครูบ้านสมเด็จสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้คณะจะประสานไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจะนาเรียนให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๘ โครงการศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์และสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ได้รับอนุมัติให้จัดทาโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี
2558 และขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 และ
งานประชาสัมพันธ์ งาน “คืนสู่เหย้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษา ตลอดจนการคัดเลือกศิษย์เก่า ดีเด่น
ที่บ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่อ สั ง คม เพื่ อ น ามาเชิ ด ชูเ กี ย รติป ระวัติ ใ ห้ เป็ น ที่ รู้ จัก แก่ สั ง คมภายนอก ในปี 2558
โดยสามารถเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้ที่ สานักงานเลขานุ การ อาคาร 6
ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๙ สรุปจานวนแผนรับ ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มารายงานตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา
2558
นางสาวอรุ ณี คู่ วิ ม ล รายงานสรุ ป จ านวนผู้ ส มั ค รที่ ม ารายงานตั ว ประเภทภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 2,932 คน และประเภทภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน
633 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๐ การเตรียมข้อมูลผลงานสาคัญเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มอบหมายให้หน่วยงาน
คณะ สานัก และสถาบัน จัดทาสรุปความสาเร็จของงานสาคัญหรืองานเด่น ของหน่วยงานที่ได้ดาเนินการ
ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยจัดทาเป็น power point ในลักษณะของ chart หรือแผนภูมิ ข้อมูล ตัวเลข
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ หน่วยงานละไม่เกิ น 2 เฟรม และส่งมอบให้อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
ผู้ ช่ ว ยอธิ การบดี ภายในเดือ นกรกฎาคม พ.ศ.2558 เพื่ อสั งเคราะห์ ข้ อมู ล ดั งกล่ า ว ส าหรั บ น าเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยทราบ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.2558 และให้หน่วยงานต่างๆจัดเตรียมเอกสาร หลัก ฐาน
เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมินในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๓.๑๑ การส่งรายชื่อคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่วยงาน/สานัก/สถาบัน/
คณะ ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรม และรับรางวัล ชนะเลิศ/รองชนะเลิศ ในระดับชาติ/นานาชาติ ขอให้ดาเนินการ
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เพื่อจัดทารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
รับมอบเกียรติบัตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงผลงานในด้านต่างๆ และแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อลง
ข่าวสารเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๒ แผนด าเนินงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มีแก้ วกุญ ชร แจ้งให้ ที่ป ระชุ มทราบ มหาวิท ยาลั ยได้
ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทาแผนการดาเนินงานระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
ในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๓ การเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2558
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา แจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ได้ดาเนินการเตรี ยมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจาปี พ.ศ.2558 ซึ่งกาหนดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 และช่วงที่ 2 วันที่ 18 – 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุม
อาคารใหม่สวนอัมพร
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับแก้ไขตาแหน่งคณาจารย์และข้อความ
บางส่วนในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.2558 ให้แล้ว
เสร็จ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นไอที ( ITInfrastructure)
สานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาทางสานักได้พัฒนาระบบ
Data Center ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) เพื่อสนับสนุนการทางานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งปัจจุบันอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ด้าน Hardware เริ่มมีการชารุดเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มระบบจัดการสารองข้อ มูลเพื่อความปลอดภัยและลด
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ความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้น กับ ข้อมูล ของมหาวิทยาลั ย คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการดาเนินงาน
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ เ ห็ น สมควรเสนอโครงการและแนวทางการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นไอที
ใช้งบประมาณในการพัฒนา จานวน 25,700,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
1) พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยหลั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทดแทนระบบเครื อ ข่ า ยเดิ ม
ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานลงไป 1 ระบบ จานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
2) ระบบ Cloud สาหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ของมหาวิทยาลัย 1 ระบบ จานวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสน
บาทถ้วน)
3) ระบบเครื อข่า ยแบบไร้ส าย และระบบพิสู จ น์ตัว ตนในการเข้ าใช้ง านระบบเครื อข่า ย
ในมหาวิทยาลัย 1 ระบบ จานวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยกลั่นกรองและพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และควรทาแผนรองรับหลังจากอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้แล้ว เพื่อวางแผนว่าสามารถใช้ระบบ
ได้กี่ปี และในช่วง 3-5 ปีจะต้องใช้งบประมาณอีกเท่าใด
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กิ ต ติ รั ต น์ ฐานสุ ว รรณศรี กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ควรมี ข้ อ มู ล
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของระบบเก่าและระบบใหม่ รวมทั้งจุดที่มีความจาเป็ นเร่งด่ว น
ที่จ ะต้อ งด าเนิ น การแก้ ไขควรมี การตรวจสอบอี กครั้ง จุ ดไหนควรทาก่อ น-หลั ง เพราะอาจส่ ง ผลกระทบ
ในการดาเนินงานของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรได้
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ
e-Learning สาหรับนิสิตนักศึกษา เพราะการใช้ระบบจะมีอายุการใช้งาน หากครบตามสัญญาแล้วอุปกรณ์
หรือระบบการใช้งานเสื่อมสภาพจากการใช้งานแล้ว มหาวิทยาลัยก็จ ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ระบบตาม
สัญญาที่ระบุไว้ด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบของมหาวิทยาลัย ทุกกส่วน
ควรลิงค์เชื่อมต่อกันได้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เห็ น ด้ ว ยที่ ค วรมี ข้ อ มู ล
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของระบบเก่าและระบบใหม่ หรือร่วมกับบริษัททรูหรือบริษัทอื่นๆ
เพื่อลดต้นทุนการลงทุน อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะเป็นการ
ลงทุนระยะยาว
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากต้องใช้งบประมาณ
ในการพัฒนา จานวนเงินที่ค่อนข้างสูง จะต้องนาเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาถึงความจาเป็นและความ
เหมาะสมในการดาเนิ นการ ซึ่งจะต้องชี้แจงให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างละเอียดว่าการใช้ระบบใหม่นั้น
มีจุดเด่นอย่างไร การซ่อมบารุง การใช้งานของระบบสามารถใช้ได้ยาวนานหรือไม่ และมีกลไกการดาเนินการ
อย่างไร
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติม ว่ า ควรเพิ่ ม เติ มรายละเอี ย ด
โครงการและแนวทางการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านไอที ว่า มหาวิทยาลัยมีความจาเป็นที่จะต้องขยาย
ฐานข้อมูลและใช้ระบบไอทีในเรื่องใดบ้าง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของระบบเก่าและระบบใหม่
และอายุการใช้งานของระบบ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการนี้ประมาณเท่าไร
หากเสื่อมสภาพการใช้งานแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอทีให้ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
4.2 รายงานผลการตรวจสอบการปรับปรุง – ต่อเติมอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการตรวจสอบการปรับปรุง – ต่อเติมอาคารทั้งภายในและภายนอก จากการตรวจสอบของทีมสถาปนิก
ทีมวิศวกรและกลุ่ มช่างเทคนิ ค พบว่าการต่อเติมอาคารดังกล่ าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 กองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดาเนินการแก้ไข รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่กีดขวาง เพื่อให้
สามารถเข้าซ่อมบารุงระบบดับเพลิง ระบบท่อส่งน้า รวมถึงเส้นทางการหนีไฟทั้งภายในและภายนอกของ
อาคารได้ ประกอบกับการต่อเติมอาคารในรูปลักษณะต่างๆ ได้ต่อเติมด้านหลังของอาคารเป็นห้องต่างๆ และ
ติดตั้งโครงเหล็กติดกับผนังรั้วมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดช่องทางของมิจฉาชีพหรือการโจรกรรม ซึ่งมีผล
ต่อการสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการได้
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ มา กล่ า วเติ มว่ า ต่อ ไปนี้ ห ากมี การต่อ เติม หรื อ
ปรับปรุงพื้นที่ใดๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้ผ่านความเห็นชอบของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมว่าสามารถ
ดาเนินการได้ และในส่วนของกรณีที่มีต่อเติมหรือปรับปรุงพื้นที่ ไปแล้วนั้นกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยต่อไป
4.3 สรุปผลการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการได้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ครั้ ง ที่ 1 , 2 , 3/2558 เมื่ อ วั น ที่
1 เมษายน , 7 พฤษภาคม , 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 และได้สรุปประเด็นเพื่อให้พิจารณาดังต่อไปนี้
1) ป้ายค่านิยม 12 ประการ มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ทวีศักดิ์
จงประดับเกียรติ ดาเนินการติ ดตั้งป้ายค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
2) จัดให้มีจุ ดตรวจทหารบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ สานักกิจการนิสิ ต
นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ดาเนินการ
3) ป้ายรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษาดาเนินการ
4) โครงการน้าดื่มของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษาดาเนินการ
5) การสแกนลายนิ้วมือ มอบหมายนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุลดาเนินการ
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มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

4.4 การเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน
ทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจาปี 2558 เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติ
และถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การจัดงานดังกล่าวได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2558
โดยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขอเชิ ญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟัง
เทศน์ ม หาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กั ณ ฑ์ ที่ 5 “กั ณ ฑ์ ชู ช ก” ในวั น จั น ทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ศาลาการเปรี ยญ วั ดมหาธาตุยุ ว ราชรัง สฤษฎิ์ (ท่า พระจั นทร์) พร้อ มส่ ง
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ จานวน 10 คน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายผู้อานวยการศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยา ได้ จัดประชุ มวิส ามัญ สภามหาวิทยาลั ย
ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม พันธิน)
ชั้น 14 โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
1) การพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุมเห็นชอบ เสนอขอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558
2) การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มติที่ประชุมเห็นชอบ เสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 11 คน คือ
1) ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2) รองศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
3) ดร.บุญลือ ทองอยู่
4) ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา
5) ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จาปาทอง
6) ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
7) รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
8) นายวรพงษ์ วรรณศิริ
9) ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
11) นายทนง โชติสรยุทธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.2 การตรวจเยี่ ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ส่งสรุปผลการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวาราวดี อาเภออู่ ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และได้จัดทาเล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2558 และตารางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในช่วงเดือน
กัน ยายน พ.ศ.2558 เพื่อให้ห น่ ว ยงานได้เตรียมความพร้อมในการรั บการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 แผนการด าเนิ น การของคณะท างานการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ระยะ 10 ปี
สานั กงานที่ป ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีคาสั่งที่ 015/2558
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 และคาสั่งที่ 016/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้ง
ประธานและคณะทางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง
พั น ธุ เ วช เป็ น ประธาน เพื่ อ ยกคุ ณ ภาพมาตรฐานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สู่ คุ ณ ภาพเป็ น เลิ ศ คณะท างานฯ
ได้ประชุม ในวัน ศุกร์ ที่ 19 มิถุน ายน พ.ศ.2558 ณ ห้ องประชุมส านักงานที่ประชุมมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ข้อสรุปแผนการดาเนินการ เพื่อให้ดาเนินการได้ทันต่อการจัดทางบประมาณประจาปี
พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส านั ก งานที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ค าสั่ ง ที่ 16/2558 ลงวั น ที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ.2558 แต่ งตั้ งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ ช่ว ง พัน ธุเ วช เป็ นประธานคณะท างาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ หารกองทุ น วิ จัย มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ – สานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย
สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมครั้งที่ 3 (123)/2558
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
ระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ – สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.6 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึ ก ษาส าหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปต ามระเบี ย บของ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคน
พิการ พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง กาหนดอัตราและรายการที่ให้
การอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 รายงานบัญชีเงินสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานการใช้จ่ายบัญชีเงินสวัสดิการตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2557 – มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามารับตาแหน่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 สรุปรายรับ – รายรับ บัญชีเงินสวัสดิการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทาสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีเงินสวัสดิการ ประจาปี
2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 รายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีสวัสดิการสานักโรงเรียนสาธิต
สานักโรงเรียนสาธิต ได้จัดทารายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีสวัสดิการ ประจาปีการศึกษา
2557 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 สรุปการแปลบทความในหนังสือ FDI Spotlight
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศณี มีแก้วกุญชร ได้จั ดท าสรุปและแปลหนั งสื อจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เลขที่ MOE 0507(3)5896 ลงวั นที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่ อ ง
“An interview for a special report on Thai Higher Education by FDI Spotlight” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 การรายงานตัวและรายงานผลการเป็นวิทยากร และร่วมแสดงผลงาน ณ ประเทศฮังการี
อาจารย์ เ อกราช วรสมุ ท รปราการ อาจารย์ ประจ าสาขาวิ ช าแอนิ เ มชั่ นและมั ล ติ มี เดี ย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอรายงานตัวและรายงานผลการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมแสดงผลงาน
ตามที่ ที่หน่วยงาน Makoi Video – es Muveszeti Muhely ประจาเมืองมาโก ประเทศฮังการี (The Video
and art Workshop of Mako) ผู้จัดงานสัมมนาวิชาการและนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชั่นและ
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มัลติมีเดีย ได้เชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ.
2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการการอบรมภาษาจีนสาหรับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา (รุ่นที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สรุปการเข้าร่วมโครงการการอบรมภาษาจีนสาหรับนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา (รุ่นที่ 2) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จานวน 2 คน คือ นางสาว
นวรรณ สืบสายตา และนางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิต ประจาปี 2558
โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้า พระยา ได้ส่ ง สรุป ผลการสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
จ านวน 104 คน ได้ ส อบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดย 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ๑)มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) มหาวิทยาลัยบูรพา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 รายงานผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย
2558
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานผลการเข้าร่ว ม
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 (Robo – Music Award) ได้ผ่านการคัดเลือกและ
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ MCC Hall The Mall และผลการแข่งขันโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวั ล จานวน 5,000 บาท โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขัน ดังนี้ นางสาวทิตธรา อนั น ต์มานะ นางสาวทัตพร วีระอมรกุ ล และนายเมธาวัจน์ คีรีรักษ์วัฒ นา
นักเรียนชั้น ม.5/1 ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ชัยวรรณ สายเผ่าพันธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 สรุปผลกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร “ทางานอย่างไรให้มีความสุข : วิธีคิดสร้างงานใหม่”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งสรุป ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“ทางานอย่างไรให้มีความสุข : วิธีคิดสร้างงานใหม่” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร จานวน 27 คน จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.16 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
สานักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การ
“การวิเคราะห์และการประเมินค่างานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 22 – 23
มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
164 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 146 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
องค์กร
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านคลังพัสดุ และด้านการเงิน ระหว่าง
วันที่ 17 , 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้อง 1055 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา และสานักโรงเรียนสาธิต ได้ส่งสรุปผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558
หลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” (กลุ่มภาคกลางตอนล่างและภาค
ตะวัน ออก) ระหว่ างวัน ที่ 24 – 26 มิถุน ายน พ.ศ.2558 ณ บ้านปลาทับทิมแม่ก ลอง รีส อร์ท จังหวั ด
สมุทรสงคราม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 สรุปผลการดาเนินงานโครงการละครเวทีบุหลันลอยเลื่อน The Musical
สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งสรุปผลการดาเนินงานโครงการละครเวทีบุหลันลอยเลื่อน The Musical
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดผลงานทางด้านศิลปะการดนตรีและวัฒนธรรมไทยผ่านทางละครเวทีกึ่งย้อนยุค นอกจากนี้การจัดงาน
ดังกล่าวยังเป็นการจัดหาทุนการกุศลในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อบริจาคให้
ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง โรงพยาบาลเด็ก โดยสามารถหาทุนเพื่อบริจาคได้กว่า 700,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ได้ส่งสรุป ผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2558
ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
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มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเพื่อร่วมรายการ
บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง 3
ซึ่งออกอากาศสดทุ กวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 09.00 น. ทางช่อง 3 family ช่อง 13 ได้เชิญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ประจาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อมาออกอากาศ
รายการสด ในวั น พุธ ที่ 17 มิ ถุน ายน พ.ศ.2558 นาเสนอเรื่ องราวของการรับมื อกับ ลู กวั ยรุ่น ว่าพ่ อแม่
จะมีวิธีการอย่างไร เพื่อไม่ให้ลูกวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และอารมณ์แปรปรวนง่ายนั้นออกนอกลู่
นอกทาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 ส่งรายชื่อโครงการบริการทางวิชาการแบบหารายได้
มหาวิทยาลัยมีนโยบายเร่งด่วนให้ หน่วยงานดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องงกับแผนกลยุทธ์
ในด้านต่างๆ และให้ 15 หน่วยงาน ส่งโครงการเพื่อการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ ในการนี้สานักศิลปะและ
วัฒ นธรรม ได้น าส่ งแผนดาเนิ น กิจ กรรม โครงการบริการวิช าการแบบหารายได้จานวน 1 โครงการ คื อ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีการขยายความร่วมมือใน
การจัดโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ ควรให้คณะวิทยาการจัดการร่วมโครงการดังกล่าวด้วย เนื่องจากคณะฯ
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมัคคุเทศก์ เป็ นอย่างดี เพื่อความสมบูรณ์แบบและความสะดวกในการดาเนิน
โครงการมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.23 สรุปภาพบรรยากาศโครงการทูตกิจกรรมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ส่งสรุปโครงการทูต กิจกรรมกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวัน ที่ 17 มิถุน ายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็ จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.24 สรุ ป ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ การสร้ า งสรรค์ง านกิ จกรรมนิสิ ต
ประจาปีการศึกษา 2558
องค์การบริหารนิสิต สมโมสรนิสิต 4 คณะ และสานักกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา ได้ส่งสรุ ป โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ง านกิจกรรมนิสิ ต
ประจาปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.25 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ”
สถาบั นวิจัย และพัฒนา ได้ส่ งสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทความวิจั ย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับชาติ ” ให้ แก่บุคลากรสายวิช าการของมหาวิทยาลั ย
ในวัน ที่ 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ชวาลัน รีส อร์ท จังหวัดนครปฐม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ วิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิทยากร
บรรยายและอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายวิชาการในระดับอุดมศึกษา”
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.26 การรายงานสรุปการดาเนินงานปีการศึกษา 2557
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และวิ ท ยาลั ย การดนตรี ได้ ส่ ง รายงานสรุ ป การ
ดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.27 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ส่ ง สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของโครงการสั ม มนา
เชิงปฏิบัติการ “รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการ
ทางานเป็นทีม” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 96 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.28 สรุปจานวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปจานวนผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตามแผนการสรรหาบุคคลภายใน ครั้งที่ 1/2558 และแผนการสรรหา
บุคคลภายนอก ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.29 การปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษฯ ของพนักงานในมหาวิทยาลัย
กองบริ ห ารงานบุ คคลขอหารื อ เรื่ อ งการปฏิ บัติ ง านตามโครงการพิ เศษฯ ของพนัก งาน
ในมหาวิทยาลั ย (บุ คคลภายใน มรภ.บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา) ครั้งที่ 1/2558 และได้มีการโอนย้ายจาก
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (งบบ ารุ ง การศึ ก ษา) เป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลั ย (งบประมาณแผ่ น ดิ น) ว่ าจะให้
ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ต่อไปหรือไม่เนื่องจากข้อกาหนดเดิมผู้ที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
ทดลองงานแล้ว และจานวนผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เกินโควตาของหน่วยงานนั้น อธิการบดีได้เห็นชอบให้บุคลากร
เหล่านี้ปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษต่อเนื่องได้ เนื่องจากถือได้ว่าผ่านการทดลองงานแล้วและให้นับเวลาต่อ
จากช่วงเวลาเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.30 รายงานการประชุมเพื่อหารือการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด
งานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี ได้ส่งรายงานการประชุมเพื่อหารือการจัดซื้อและติดตั้ง
กล้องวงจรปิด โดยเชิญบริษัท พี.พี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จากัด และบริษัท 108 โอเอ จากัด มานาเสนอ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม เอ.ซี
คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.31 รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานการเกิด
อุบัติเหตุ จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาจุดอาคาร 27 และอาคารเทคโนโลยี เมื่อเวลา 15.20 น.
ของวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ฐ 3846 โดยมีอาจารย์วรวุฒิ วรนิมานนท์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ขับรถลงมาจากลานจอดรถอาคารเทคโนโลยีและ
ได้เกิดอุบัติเหตุชนผนัง ชั้น 4 ของอาคาร ทะลุได้รั บความเสียหาย และเจ้าของรถยินดีที่จะซ่อมแซมในส่วนที่
เสียหาย ให้กลับในสภาพเดิม โดยให้ประสานกับกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการหาผู้รับเหมาในการ
ซ่อมแซม
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.32 รายงานผลการตรวจสอบระบบบ่อบาบัดน้าเสีย
กองอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล้ อม ได้ร ายงานผลการตรวจสอบระบบบ่อ บ าบั ด น้าเสี ย
และให้ดาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.33 การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือ
เทีย บเท่าดาเนิ น การจัดทางบประมาณในลั กษณะบูรณาการด้านการส่ งเสริมการวิจั ยและพัฒ นา ตามมติ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่เห็นชอบให้มีการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมหมาย มหาบรรพต รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะต่างๆ ร่วมกันพิจารณาใน
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.34 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ HU-SO ระหว่างวันที่
30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 60 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้จัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 60 ปี และขอเชิญศิษย์เก่าร่วม
เป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ เ ฉลิ ม ฉลองครบรอบ 60 ปี ในงานตรี สิ ก ขสถานพั ช รสมโภช (8 กรกฎ) วั น พุ ธ ที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งในงานดังกล่าวมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “เกียรติบูรพาพัชรสมโภช” พร้อม
ทั้งมอบรางวัล “60 ปี ศรี บู รพาวิศิษฎศิษย์ ” รางวัล เชิดชูศิษย์เก่าอีก 15 คน เป็นศิษย์เก่าที่มีผลงาน
ในระดั บ ชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น บ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละเป็ น ต้ น แบบแห่ ง การเป็ น อนาคตข องแผ่ น ดิ น โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า มอบคณบดีทั้ง 6
คณะดาเนิ น การพิจ ารณาคั ดเลื อกศิษ ย์ เ ก่าดี เด่ นของแต่ล ะคณะ และคานึงถึ งเรื่ องของการจ าหน่ ายบัต ร
คืนสู่เหย้าเพื่อสมทบทุนเข้ามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
คณะ

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละ

6.3 ประชาสัมพันธ์จากงานยานพาหนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิ ช ยานั น ต์ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ งานยานพาหนะได้ ย้ า ย
สถานที่ทางานไปอยู่ที่อาคาร 24 ชั้น 3 และชั้น 4 และขอความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานเรื่องการใช้รถ
เนื่ องจากหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้เข้ามาตรวจสอบงานยานพาหนะ โดยมีข้อเสนอแนะหลายข้อ แต่ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย คือ ในส่วนของการใช้รถของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ต่อไปนี้หากหน่วยงานใด
จะขอความอนุเคราะห์ใช้รถส่วนกลาง จะต้องดาเนิ นการแจ้งเรื่องโดยมีแบบฟอร์มให้ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ และในการใช้บริการทุกครั้งจะมีแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจาก
การใช้บริการด้วย และในขณะเดียวกันหากส่วนกลางมีความประสงค์จะใช้รถของคณะ แต่ละคณะควรต้องให้
ความร่วมมือด้วยเช่นเดียวกัน สถานที่ กาลังดาเนินการสารวจเพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่ มา
ติดต่อราชการ และคณาจารย์ หลังจากดาเนินการจัดการระบบเรียบร้อยแล้วจะออกประกาศให้ทุกท่านได้
ทราบก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น และรถจั ก รยานยนต์ ได้ด าเนิ น การเช่ นเดี ย วกั น ก่อ นจะเปิ ดภาคเรี ย นจะต้ อ ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
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รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

6.4 งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา สงวนสุข
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 จะมีงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา สงวนสุข อดีตรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต
นักศึกษา พระราชทานเพลิงศพ เวลา 15.00 น. ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
มติที่ประชุม
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6.5 ความคืบหน้าการอนุมัติทะเบียนตาแหน่งจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาววรรณดี อั ศ วศิ ล ปกุ ล แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ขอแจ้ ง อาจารย์ ที่ ไ ด้ ต าแหน่ ง ทาง
วิช าการ เนื่ องจากทางกงบุ คคลได้รั บ ข้อมูล จากอาจารย์ห ลายท่าน อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์แล้ว ยังไม่ได้รับเงินตกเบิก สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จะได้รับเงิ นตกเบิกประจาตาแหน่ง
3 ท่าน ส่วนอีก 5 ราย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หลังจากประชุมแล้ว ทาง กพอ. จะแจ้งมายังทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และเดือนสิงหาคมจะมีแจ้งรายชื่ออีก 3 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา เรื่ อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานเกษี ยณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.
2558 เพื่อเป็นการแสดงมุทติ าจิต แด่คณาจารย์และบุคลากร ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ที่ครบเกษียณอายุ
ราชการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเตรียมงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี
พ.ศ. 2558 ต่อไป
เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
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