๑

คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/25๕๘ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2558
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
7. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๓. นางสาวอรุณี
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๖. อาจารย์ทวีศักดิ์
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
1๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
๑๙. อาจารย์ ดร.ปัทมา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
อินทรสมพันธ์
มีแก้วกุญชร
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางบุญเพ็ญ
3. นางสาวกัลย์ธมน

วงษ์พันทา
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์

ดิลกสัมพันธ์
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร

สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม
ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
อาจารย์อนุรักษ์
นายสุชาครีย์
นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์
นางจันทร์จิรา

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

ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
มากสุข
บุญแจะ
ก่อเกียรติตระกูล
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
ภระกูลสุขสถิตย์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ มารดารองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มารดารองศาสตราจารย์
ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพ ณ วัด มกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
มีพิธีน้าหลวงอาบศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 19.00 น. กาหนดสวดพระอภิธรรมศพ
ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 19.30 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ก าหนดรั บ เป็ น เจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมศพ วั น ศุ ก ร์ ที่ 14 สิ ง หาคม พ.ศ.2558 เวลา 19.00 น.
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ปฎิทินกิจกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลั ยได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
๑) วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่
๒) วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.2558 ปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่
๓) วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ประชุมผู้ปกครอง
สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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๔) วัน อังคารที่ ๑๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปฐมนิเทศแยกคณะ (คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ , คณะครุศาสตร์)
๕) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปฐมนิเทศแยกคณะ (คณะวิทยาการจัดการ ,
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี
๖) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการคืนสู่
เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๗) วั น ที่ 13 – 22 สิ งหาคม พ.ศ.2558 งานพระราชทานปริญญาบัต ร มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเขตภาคกลาง ประจาปี 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
๘) วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ อบรมคุณธรรมจริยธรรม
๙) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ)
10) วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปจานวนแผนรับ ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ มารายงานตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา
2558
นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานสรุป
จานวนผู้สมัครที่มารายงานตัว ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น
3,679 คน ประเภทภาคพิ เ ศษ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 รวมทั้ ง สิ้ น 1,003 คน ระดั บ ปริ ญ ญาโท
รวมทั้งสิ้น 85 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ขอให้หน่วยงานส่งชื่อโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ ทุกหน่ว ยงาน
ทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ของหน่วยงาน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจา
หน่ วยงานให้ แล้ ว เสร็จ ภายในเดือนสิ งหาคม พ.ศ.2558 เนื่องจากภายในเดือนกันยายนจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๔

3.3 การขออนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นไอที
(IT - Infrastructure)
สานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาทางสานักได้พัฒนาระบบ
Data Center ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) เพื่อสนับสนุนการทางานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งปัจจุบันอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้าน Hardware เริ่มมีการชารุดเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งาน
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มระบบจัดการสารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลด
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
โดยใช้งบประมาณในการพัฒนา จานวน 25,700,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม วางแผนและเตรียมการอย่างเร่งด่วน
เพื่ อน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองการดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.4 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 มิถุน ายน พ.ศ.2558 โดยได้ส รุปประเด็นเพื่อให้ มหาวิทยาลั ย พิจารณา
และในการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ทยาลั ย ในวั น พฤหั ส บดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ได้พิจารณาและมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ ดังนี้
1) ป้ายค่านิยม 12 ประการ มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ทวีศักดิ์
จงประดับเกียรติ ดาเนินการติดตั้งป้ายค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
2) จัดให้มีจุดตรวจทหารบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ดาเนินการ
3) ป้ายรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษาดาเนินการ
4) โครงการน้าดื่มของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษาดาเนินการ
5) การสแกนลายนิ้วมือ มอบหมายนางสาววรรณดี อัศวศิลปกุลดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

3.5 รายงานบัญชีเงินสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หน่ว ยงานใดที่ยังไม่มี
การรายงานบัญชีเงินสวัสดิการให้ที่ประชุมทราบ ขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานต่างๆนาเสนอที่ประชุมทราบ
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.6 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สรุปเรื่อง
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2(122)/2558 เมื่อวันที่
26 มีนาคม พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 40 แห่ง
การดาเนินการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้ มีมติเห็ น ชอบถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าการบริห าร
การศึ ก ษาแด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในวโรกาสที่ ท รงเจริ ญ พระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ
ที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะทูลเกล้าฯ
ถวายปริ ญญากิตติมศั กดิ์ พร้ อมกัน ภายหลั งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลั ย ประจาปี 2558
โดยส านั ก พระราชวั ง จะแจ้ ง ก าหนดการอี ก ครั้ ง ส่ ว นฉลองพระองค์ ค รุ ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีนั้น สานักพระราชวังจะแจ้งชื่อร้านให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตัดในภายหลัง และเรื่อง
หนังสือประกาศราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้สั่งพิมพ์
100 เล่ม เล่มละ 50 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาทโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้จัดพิมพ์
และมอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการมหาวิทยาลัยดาเนินการโอนเงินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ นดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2558
เพื่อเป็ นการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากร ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลั ยที่ครบเกษียณอายุราชการ
ซึ่งจะจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ
งานวินัยและนิติการได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การใช้
จ่ ายเงิน ค่า บริ การห้ องเรี ย นปรั บ อากาศและสาธารณูปการ เพื่ อเป็น การบริการและอ านวยความสะดวก
ในการให้ บ ริ ก าร และจั ด การเรี ย นการสอนแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการนาเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการมาใช้ในการปรับปรุง
ห้องเรียน ห้องประชุม สานักงาน และใช้ในจัดหาหรือจัดให้มีเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนค่าบารุงรักษาและ
ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม สืบเนื่องจากการประกาศฯ
เรื่อง การใช้จ่ายเงิ นค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ เป็นการติดตามการดาเนินงานของ
กองอาคารสถานที่ฯ คือ การปรับปรุงอาคาร 11 ชั้น 2 เป็นห้องรับรองและห้องประชุมสาหรับเลี้ยงสังสรรค์
ของมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13 ให้เป็นห้องประชุม 2 ห้อง ห้องรับรองและ
ห้องรับประทานอาหาร ซึ่งกองอาคารสถานที่ฯ กาลังดาเนินการออกแบบ และการปรับปรุง อาคาร 6 ชั้น 11
เป็นห้องสานักงานประกันคุณภาพ และห้องประชุมสาหรับกลุ่มงานต่างๆ มอบหมายให้กองอาคารสถานที่ฯ
ดาเนินการออกแบบโดยเร่งด่วน และสารวจห้องประชุมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลาง
แล้วดาเนินการจัดทาแผนเพื่อของบประมาณแผ่นดินเพื่อปรับปรุงต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ
และมอบหมายกองอาคารสถานที่ฯ ดาเนินการสารวจห้องประชุมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนกลาง แล้วจัดทาแผนเพื่อของบประมาณแผ่นดินเพื่อดาเนินการปรับปรุงต่อไป
4.2 ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย การก าหนดภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับมอบหมายให้จัดทาข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยาว่าด้ว ย การกาหนดภาระงานทางวิช าการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เพื่อให้การกาหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานวิชาการที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ มา กล่ า วเพิ่มเติม ในที่ป ระชุม มอบหมายให้
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยนา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 ไปประชุมหารือ
กับรองคณบดี/รองผู้อานวยการสานักฯ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาและศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งแสดง
ความคิ ด เห็ น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว และน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบให้ คณะกรรมการอานวยการมหาวิ ทยาลั ยไปศึก ษาข้อ มูล และนาเข้ า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.
2558
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภาม หาวิ ท ยาลั ย
ครั้ ง ที่ 7/๒๕๕๘ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 และได้จัดทาสรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทาลัย ครั้งที่ 7/2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.2 รายงานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4(124/2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปประเด็นสาคัญจากรายงานการประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (124/2558) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี
มติประชุม

รับทราบ

๕.3 การเข้าร่วมเสวนาในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ.2558 โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(สถาบันแม่ข่าย) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และประสานสมาชิกเครือข่าย เพื่อนาเสนอประเด็นในการเสวนา
“เครื อ ข่า ยสถาบั น อุ ดมศึก ษาเพื่อ ยกระดับ คุณภาพการผลิ ตบั ณฑิ ต และสร้างนวั ตกรรมให้ กับ ประเทศ ”
2 – 3 ประเด็น ประเด็นละ 15 – 20 นาที และการเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ในวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2558 และขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเสวนา ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.4 โครงการอบรมเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ร ะบบจ าแนกต าแหน่ ง ใหม่ (ระบบแท่ ง ) ของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็น
พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2558
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ โดยจัดอบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งใหม่
(ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ”เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
จาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก “ระบบซี” ไปเป็น “ระบบแท่ง
(Broadband)” อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสาหรับระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น และมีผ ลต่อความก้ าวหน้ า สิ ทธิป ระโยชน์ ค่ าตอบแทน ฯลฯ ของข้า ราชการและพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
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5.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ร่ ว มกั บ คณะอนุ ก รรมการมาตรฐานการ
บริห ารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ร่ วมกันจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
เตรี ย มความพร้ อมให้ แก่ผู้ บริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่นในการเข้าสู่ ระบบใหม่ และได้จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 ประกาศและคาสั่งการปฏิบัติงาน ณ สถาบันภาษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ มี โ ครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น ภาษาขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนภาษา และการพั ฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษา
และการดาเนินการดังกล่าว สถาบันภาษาจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการบริหาร
จั ด การและศาสตร์ ท างภาษามาร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของสถาบั น ภาษาเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2) อาจารย์ ดร.พนั ส จั น ทร์ ศ รี ท อง อาจารย์ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์ 3) อาจารย์ Ana
Camaligan อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) อาจารย์กรกช วนกรกุล อาจารย์ประจา
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม แต่ล ะคณะควร
วางแผนการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาใช้ประโยชน์จากห้องประชุมสถาบันภาษา เช่น การเรียนเสริมภาษา
กิจกรรมต่างๆ ทางภาษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยให้ สถาบันภาษาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 สรุปผลการดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
กรมควบคุมโรค ได้ส่งสรุปผลการดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 และวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.8 สรุปรายงานการประชุมโครงการ ASEAN University President Talk on “Higher
Education in 21st Century: ASEAN Community Universities Towards 2025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปการเข้าร่วมโครงการ ASEAN University
President Talk on “Higher Education in 21st Century: ASEAN Community Universities Towards
2025” ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเด็นที่
สาคัญ คือ มหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ในการขยายผลไปสู่ชุมชน ให้ความสาคัญกับ
นิสิตนักศึกษา ในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์และรักสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ดาเนินการศึกษาและวางแผนพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
5.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการและสรุปรายชื่อผู้ที่ขาดการอบรม
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการเสริมสร้ างศักยภาพบุคลากร และ
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม
พ.ศ.2558 ณ ห้ อ งประชุ ม บ้ า นรั บ รอง อาคาร 11 ชั้ น 9 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จเจ้ า พระยา
และได้ส่งสรุปโครงการ และสรุปรายชื่อผู้ที่ขาดการอบรมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 รายงานผลการจัด “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่”
หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมฯ ได้รายงานผลการจัด “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
แปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานผลการแข่งขัน
กีฬาแบดมิน ตัน นั ก เรี ย นชิงถ้ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ระหว่างวัน ที่ 11 – 16 กรกฎาคม
พ.ศ.2558 ณ สนามแบดมินตันท่าดินแดง 3 กองทัพอากาศ โดยผลการแข่งขัน ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน
14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่ เกิน 14 ปี ได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
และประเภทชายคู่อายุไม่เกิน 14 ปี ได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ดาเนินการ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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๕.12 การรายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา
โรงเรี ยนมัธ ยมสาธิต ได้ร ายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกรมพลศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 16 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สนามแบดมินตันสปอร์ตทาวน์ รามอินทรา 23 ผลการ
แข่งขัน โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม และรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทหญิงเดี่ยว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานผลการดาเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมสาธิต ได้รายงานผลการดาเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา
2558 โดยโรงเรียนมัธยมสาธิตได้ถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม และถวายปัจจัยให้ แก่วัดในชุมชน
คือวัดบางไส้ไก่ และวัดประดิษฐาราม วัดละ 10,000 บาท ทางโรงเรียนได้จัดขบวนแห่เทียนไปรอบอนุสาวรีย์
สมเด็จ พระเจ้ า ตากสิ น วงเวี ย นใหญ่ และมี ประชาชนร่ว มท าบุ ญเป็น จานวนเงิน 8,316 บาท ในการนี้
ทางโรงเรียนได้มอบเงินจานวนดังกล่าวให้แก่วัดบางไส้ไก่
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 สรุปภาพบรรยากาศเข้ารับทุนการศึกษา วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประจาปี 2558
ส านั ก กิ จ การนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ส รุ ป ภาพ
บรรยากาศการเข้ารับทุนการศึกษาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประจาปี 2558 จานวน 5 ทุน ทุนละ
5,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานผลการดาเนินโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการทาความร่วมมือทาง
วิช าการและเผยแพร่ ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย “สื่ อพื้ นบ้ านกับ การท่ องเที่ ย วเชิง อนุ รัก ษ์ ” ณ อบต.บางน้าผึ้ ง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประเภท บ.กศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 จานวนเงิน 5,192,080.30 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.17 รายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งรายงานผลการจัดโครงการและกิจกรรม ดังนี้
1. การเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์ ) ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ.2558
2. การเข้าร่ วมประชุมสัมมนาแนวทางการสร้างความร่ว มมือเพื่อดาเนินการด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ณ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่
6 สิงหาคม พ.ศ.2558
3. การจั ดโครงการประชุมเชิงปฏิ บัติการพัฒ นาแผนกลยุทธ์ส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 สรุ ป ประเด็ น การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการประเมินความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 3 ส่ว น ที่ต้อง
ด าเนิ น การ 1) กระบวนการจั ด ท าการประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระบวนการจัดทาการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) หน่วยตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์/สังเคราะห์แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย โดยที่ประชุมคณะผู้ บ ริห ารมหาวิ ทยาลั ย รองอธิก ารบดี และผู้ ช่ว ย
อธิการบดี ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย และมีฐานะเทียบเท่ากองและที่ประชุมคณะกรรมการ
บริห ารงานบุคคลมหาวิทยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ได้มีมติเห็นชอบกรอบอัตรากาลังการจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.20 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการสรุปบัญชีรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ตามเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาทุนการศึกษาให้พิจารณาผลการเรียน ดังนี้
1.1 ภาคเรียนที่ 2 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (หลังอนุปริญญา)
1.2 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
1.3 ภาคเรียนที่ 4 หรือ 6 หรือ 8 สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
2. การพิจารณาผลการเรียน
2.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2 ต้องไม่มีผลการเรียน D+ หรือ D หรือ E หรือ F หรือ I หรือ PS
2.3 กรณีที่มียกเลิกรายวิช า (W) ต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาต่างๆ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. การพิจารณาทุนให้สาขาวิชาละ 1 ทุน กรณีที่มีผู้ได้ผลการเรียนเท่ากันให้คณะกรรมการ
สาขาวิชาเป็นผู้ตัดสิน เลือก 1 คน
4. กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชามีการแยกเป็นแขนงวิชา/วิชาเอก ให้ทุนการศึกษาแขนงวิชา/
วิชาเอก ละ 1 ทุน
5. ทุนการศึกษาให้เป็นเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของภาคเรียนถัดไป
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโ ฬฏฐ์ วัฒ นานิ มิตกู ล กล่ าวเพิ่มเติ มในที่ป ระชุ ม ในกรณีที่ส่ ง
ผลการเรียนไม่ครบ ควรมีมาตรการเร่งรัดให้สาขาวิชาส่งผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม นิสิตนักศึกษาที่ชาระ
ค่าเล่าเรียนไปแล้ว จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษานั้นอยู่ แต่จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป
และนิ สิตนั กศึกษาที่ส่ งผลการเรี ยนไม่ครบ ขอมอบหมายคณบดีแต่ล ะคณะส ารวจและเร่งรัดให้ ส าขาวิช า
ดาเนินการส่งผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ภายในเดือนสิงหาคม และดาเนินการมอบทุ น
สนับสนุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษา ในวันไหว้ครู วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายคณบดีแต่ละคณะสารวจและเร่งรัดให้สาขาวิชาดาเนินการส่งผล
การเรียนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึก ษาให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
เดือนสิงหาคม
5.21 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสารสนเทศ ได้ ตั ด ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ในวันศุกร์ที่ 11
กั น ยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม พระยาโอวาทวรกิ จ ชั้ น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ย นั กวิจัย นักวิช าการ และผู้ส นใจทั่ว ไป เข้าร่ว มงานมหกรรมวิจัย
แห่ งชาติ ในวัน ที่ 16 - 20 สิ งหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2558 มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การจอดรถและการใช้พื้นที่จราจรในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจอดรถและการใช้พื้นที่
จราจรในวัน ซ้อมรั บ พระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี 2558 ขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ บุคลากร
ใช้พื้นที่จอดรถบนอาคาร 24 และอาคาร 30 โดยรับสติ๊กเกอร์และบัตรจอดรถบนอาคาร ได้ที่ กองอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การปิดเรียนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรของโรงเรียนประถมสาธิต
อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกี ยรติ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบ เนื่ องจากในวันจัน ทร์ที่ 17
สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นการเปิดเรียนวันแรก ขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมช่วย
อานวยความสะดวกการจราจรภายในเขตโรงเรียนสาธิต และในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย
มีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 จึงปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต
เพื่อความปลอดภัยและสะดวกของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เลิกประชุม เวลา 12.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
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