๑

คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/25๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.

การประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2558
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
---------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๖. อาจารย์อนุรักษ์
1๗. นางสาวอรุณี
1๘. อาจารย์ ดร.ปวิช
๑๙. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๒๐. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๓. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์

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

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
หงษ์ทอง
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รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าพัสดุ
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5.

นางสาวกัลย์ธมน

ภัคเวทพิสิษฐ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
4. นายสุชาครีย์
5. นายสุวิทย์
6. นางจันทร์จิรา

อินทรสมพันธ์
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ก่อเกียรติตระกูล
มุดทะเล
ภระกูลสุขสถิตย์

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

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กาหนดการทาบุญประจาปีและงานเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการดาเนินงาน
เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2558 ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานและมีกาหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 11
กัน ยายน พ.ศ.2558 จะมีพิ ธีส งฆ์แ ละถวายภัตตาหารเพลแด่พ ระสงฆ์ จานวน 9 รู ป เวลา 10.00 น.
ณ บ้ า นรั บ รอง อาคาร 11 ชั้ น 9 และงานเลี้ ย งเกษี ย ณอายุ ร าชการประจ าปี พ.ศ.2558 รวมถึ ง งาน
Thank You Party วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การจัดงานบายศรีสู่ขวัญ และต้อบรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานั กกิจการนิสิ ตนักศึกษา
ร่วมกับองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง 5 คณะ จั ดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับ
นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1
ชั้น 4 และเขตอานวยการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY COUNCIL

http://uc.bsru.ac.th/
โทร 1018

๓

1.3 การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาเนินการจัด
โครงการคืน สู่ เ หย้ าศิ ษย์ เก่ า มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้า พระยา “สานสายใย รวมใจลู ก สุ ริ ยะ”
ประจาปี 2558 เพื่อพบปะสังสรรค์และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายศิษย์ เก่าเพื่อร่วมพัฒนาวิช าการหรือวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาส
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและทุ น การศึ กษา ตลอดจนการคั ดเลื อกศิษ ย์ เก่ าดี เ ด่น ที่บ าเพ็ ญประโยชน์ ต่อ สั ง คม
เพื่อนามาเชิดชูเกียรติประวัติให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน ความเคลื่อนไหว
ของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคาร 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้ พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา แจ้ ง ให้ ที่ ประชุม ทราบ สื บเนื่ องจากการให้
ทุ ก หน่ ว ยงานท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 1 ปี ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้แล้ว เสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 และภายในเดือนกันยายน
จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย
นางมรกต ภู่ทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 ได้มีการนัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) การใช้ เ งิ น ข้ า มปี ห รื อ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ข้ า มปี มี ก ารขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า สอน ค่ า ตรวจ
สารนิพนธ์ข้ามปี ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เบิกจ่ายข้ามปีได้ แต่ในการเบิกนั้นต้องใช้งบประมาณ พ.ศ.2558
เท่านั้น
2) การเบิกจ่ายเงินข้ามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ประชุมมีมติให้มีการเบิกจ่ายข้ามปีได้
แต่ต้องดาเนิน การตามกระบวนการให้ แล้ว เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
3) การพิจ ารณางบประมาณบารุงการศึกษา ประจาปี 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และ
เพิ่มเติมในส่วนของวิทยาลัยการดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กิจกรรม/โครงการที่คณะ
และหน่วยงานต่างๆ จะดาเนินการในปีพ.ศ.2559 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หลั ง จากนี้ จ ะน าเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คณะและหน่วยงานต่างๆ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องการใช้จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ
งานวินัยและนิติการได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การใช้
จ่ายเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ โดยการนาเงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและ
สาธารณู ป การมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งาน และใช้ ใ นจั ด หาหรื อ จั ด ให้ มี
เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนค่าบารุงรักษาและค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการบริการและอานวยความสะดวก
ในการให้บริการ และจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากร
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กล่าวเพิ่มเติม ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ และ
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายอาจารย์ ดร.สวั ส ดิ์ ทองสิ น ติ ดตามงานปรั บ ปรุ ง อาคารและ
ห้องเรียนอย่างเร่งด่วน
3.3 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
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ภาระงานสอนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ควรมีความเท่าเทียมกัน
2) ควรมีความชัดเจนของภาระงานทางด้านวิจัย
3) ควรกาหนดเวลา จานวนรายวิชาขั้นต่า ไม่น้อยกว่า 2 วิชา
4) ควรระบุอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาในบางสาขาวิชาอย่างชัดเจน เช่น
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญ ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้นาร่างข้อบังคับว่าด้วย
การกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 เข้าที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมมีมติให้แต่ละมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไปยกร่างข้อบังคับฯ และมอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นเจ้าภาพ ในการจัด
ประชุมที่กรุงเทพฯ ประมาณต้นเดือนตุลาคม และเชิญสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม
การพิจารณาด้วย
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3.4 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการสรุปบัญชีรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
จากผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา จานวน 84 ทุน โดยมีเกณฑ์พิจารณา 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 กรณีที่นิสิต
สาเร็จการศึกษา 3 ปีครึ่ง และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยควรมอบทุนการศึกษา
ให้นิสิตเหมือนเดิม
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาแบบลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี
คณะกรรมการบริ ห ารเงินลงทุนของมหาวิทยาลั ย ได้มีการประชุมเพื่อร่ว มพิจารณาเงินฝาก
ธนาคารที่จะครบกาหนดโดยรับฟังข้อเสนอของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจานวน 3 แห่ง และได้
จั ด ท ารายงานสรุ ป แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการอ านวยการมหาวิ ท ยาลั ย ทราบ โดยขอความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนการลงทุนการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยให้
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนพิจารณาเงินที่ครบกาหนดการฝากธนาคารไปลงทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี
คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโดยมีความเห็นเป็นดังนี้
1. เงิ น ฝากประจ าในส่ ว นที่ เ ป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหม่ ใ ห้ น าฝากประจ าเช่ น เดิ ม
อันตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2 % ต่อไป
2. เงินฝากประจาในกองทุน 3 กองทุน และของมหาวิทยาลัยสมทบบางส่ว น ให้ บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมลักษณะการลงทุนในตราสารหนี้ 90 % และในหุ้นทุน 10 % และ
พิจารณาผลตอบแทนจากการบริหารรอบระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดดังแนบ
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ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ข้อที่ 1 เงินฝากประจาในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยส่วนใหม่ ให้นาเงินฝากสหกรณ์หรือ
ซื้อที่ดิน หรือซื้อพันธบัตร ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนดาเนินการพิจารณาอีกครั้ง
ว่าควรดาเนินการอย่างไรต่อไป และศึกษาข้อมูลว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
2) ข้อที่ 2 ได้พิจารณาและเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ 3 บริษัทดาเนินการจัดการ
จะมี ค วามเสี่ ย งบ้ า งตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ ญ าต แต่ ไ ม่ ค วรเสี่ ย งเกิ น 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ดั ง นั้ น ควรดู
ผลจากเงินฝากประจา 3 กองทุน ในระยะเวลา 1 ปี ว่าผลเป็นอย่างไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.วรรณ และบลจ.เอ็ม เอฟ ซี ดาเนินการบริหารจัดการ
กองทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเงินลงทุ นศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการจากเงินฝากประจาในกองทุน 3 กองทุน ในระยะเวลา 1 ปี
4.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/25346 ลงวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ.2558 แจ้ งยื น ยั น มติ คณะรั ฐ มนตรี เรื่ อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ปรับขึ้ น
เงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
จึงเห็นควรให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงบประมาณ
ที่ประชุมอธิการบดี และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อประชุมหารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับ
ขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ดังนี้
1) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตาแหน่งอาจารย์และ
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จะปรับให้ตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี ส่วนแนวทางใน
การปรับเงินเดือนนั้น ให้รอมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 ก่อน
2) การปรั บเงินเดือนพนั กงานมหาวิทยาลั ย (งบประมาณบารุงการศึกษา) นั้น หากเป็น
นโยบายของรั ฐบาล มหาวิทยาลั ยควรดาเนินการปรับเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญและกาลั งใจ แต่ในการเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินบารุงการศึกษา จะต้องขึ้นอยู่กับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และ
พนั กงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณบ ารุ งการศึกษา) แต่ในการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลั ย
งบประมาณบารุงการศึกษา จะต้องขึ้นอยู่กับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ
4.3 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อานวยการศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อดาเนินงานสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดทาโครงการจัดตั้ง ศูนย์ความหลากหลายทางชีว ภาพ วิถีชีวิต
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แลภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ดาเนินการต่อไป
4.4 การเข้าร่วมโครงการเรื่อง การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)
ด้วย นายจรวย หนูคง คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้นาเรื่อง การพัฒนา
ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) โดยมีกองทุนคุณเบอร์ – คุณครูภัทรา พรประสิทธิ์
เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน และมีโรงเรียนอานวยศิลป์ เป็นคณะวิทยากร และที่ปรึกษา มาเสนอ
ให้ มหาวิ ทยาลั ย พิจ ารณา และสนั บ สนุ น ให้ โ รงเรียนสาธิต เข้าร่ว มเป็นผู้ รั บการสนับสนุน ทางวิช าการใน
โครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดั บ เกี ย รติ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และพิ จ ารณา
การเข้าร่วมโครงการเรื่อง การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School) โดยเร่งด่วน
4.5 การเสนอสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์
ธนาคารกรุงไทย ได้เสนอสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความ
จาเป็น และตามความต้องการของผู้กู้
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมาย นางมรกต ภู่ทอง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

4.6 การตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินตรวจสอบ
ซึ่ ง ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา สรุ ป เป็ น ข้ อ สั ง เกต รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงานการตรวจสอบมาเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ยศึกษาข้ อมูล และจะนัด
ประชุมเป็นวาระพิเศษเพื่อชี้แจงการใช้งบประมาณต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 การเข้ารับมอบการ์ดขอบคุณพระราชทาน
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้เรียนเชิญหน่วยงานส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เกี่ย วข้อง ในการมีส่ว นร่ วมและสนับ สนุ นการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 83 พรรษา เข้ า รั บ การ์ ด ขอบคุ ณ
พระราชทาน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานการ์ ด ขอบคุ ณ พระราชทาน ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 28 สิ ง หาคม 2558 ณ ห้ อ งจั ด เลี้ ย ง 221
ภายในกองบั ญ ชาการกองทั พ บก ถนนราชด าเนิ น นอก เขตพระนคร โดยมี พลเอก อุ ด มเดช สี ต บุ ต ร
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับการ์ด
ขอบคุณพระราชทานในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การลาออกจากประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ป รีย านุ ช กิจรุ่ งโรจน์เจริญ ได้ขออนุญาตลาออกจากการเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ เนื่ อ งจากได้ รั บ การเสนอชื่ อ และพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ เพื่ อ ท าให้ ก ารสรรหาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาต และแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิษณุ บางเขียว ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 ขอความอนุเคราะห์ใ นการประชาสัมพัน ธ์โ ครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน ASEAN Entrepteneur Club
ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรี ยมความพร้อมสาหรับผู้บริหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN
Entrepteneur Club โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วจะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 1 – 3 ตุ ล าคม 2558 เป็ น การอบรม
ภายในประเทศ และวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2558 ศึกษาดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข หรือ
คณะอื่น ที่มีความสนใจ พิจารณาและส่งตัว แทนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริห ารเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ASEAN Entrepteneur Club
5.4 หนังสือขอบคุณจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดกิจกรรมการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณ
เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”ขึ้น และได้สนับสนุนให้ เยาวชน
ในสถานศึกษาส่ งบทความเข้ าประกวดเนื่ องในโอกาสที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มูลนิธิจึงขอขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่ได้ส่งบทความเข้าร่วม
ประกวด
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 หนังสือขอบคุณจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน ส่งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา ที่ได้ให้การสนั บสนุ นลงโฆษณากิจการของมหาวิทยาลั ยในโอกาสจัดงานวันสถาปนาวิทยาลั ย
ครบรอบ 55 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.6 สรุปรายงานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5(125)/2558
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ได้ ส รุ ป การเข้ า ร่ ว มประชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(125)/2558 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 อาคาร
รัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม ในที่ ป ระชุ ม การด าเนิ น การของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก ในการจัดทา
แผนยุ ทธศาสตร์ ร ะยะสั้ น จะเน้ น 3 เรื่อง โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจริง คื อ การผลิ ตและ
การพัฒนาครู การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสู่ท้องถิ่น และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ ฉะนั้นมหาวิทยาลัย
ควรเน้นว่าจะเสนอโครงการอะไรเพื่อของบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 3 เรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งหนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ไปที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเดินทางไปต่างประเทศกรณีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและหารือ
เรื่องความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ไม่เข้าข่ายเป็นการศึกษาดูงาน จึงอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงบประมาณได้กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
โดยขยายระยะเวลาให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่น จัดส่งแผนให้สานักงบประมาณพิจารณาภายใน
วันที่ 4 กันยายน 2558 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายทุกหน่วยงานดาเนินการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้รอบคอบ

5.9 หนังสือขอบคุณจากคณะกรรมาธิ การวิสามัญการมีส่วนร่ วมและรับฟังความคิดเห็น ของ
ประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการวิส ามัญการมีส่ วนร่ว มและรับฟังความคิ ดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ส่งหนังสือขอบคุณมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ให้ความอนุเคราห์สนับสนุน
การจัดโครงการวัดอุณหภูมิความคิดเห็นระหว่างสภาปฏิรูปแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.10 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภทบกศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
กองนโยบายและแผน ได้สรุปรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการงบกลางอธิ การบดี โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2558 จานวนเงิน 2,805,720.30 บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามสิบสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 รายงานบัญชีเงินสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สรุปยอดรายจ่ายเงินสวัสดิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 โดยมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 3,821.06 บาท (สามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 รายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีสวัสดิการสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ส านั กวิเทศสั มพัน ธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ส รุปยอดรายจ่ายเงิ นสวัส ดิการที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยจานวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อนามาบริหารจัดการในการปฏิบัติงานต่างๆ
ตามภารกิจของสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ และมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 6,410 บาท (หกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้สรุปรายงานการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จ เจ้ า พระยากับสถาบันอุดมศึกษาต่ างประเทศ และกิจกรรมที่ ไ ด้
ดาเนินการต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง เข้าร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
คณะผู้บ ริห ารจากมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน ได้ขอเข้าร่ว มเจรจาสร้างความร่ว มมือ
ทางวิช าการกับ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้า พระยา ในวันที่ 3 กันยายน ณ สถาบันขงจื้อ ชั้น 7
อาคาร 10 โดยได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี เป็นประธานในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้แทน
ของมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานผลการเข้าร่วมเผยแพร่การแสดงผลงานสร้างสรรค์
อาจารย์ วิ ท วั ส กรมณี โ รจน์ และอาจารย์ ธ นกร สรรย์ ว ราภิ ภู อาจารย์ ป ระจ าสาขา
วิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการเผยแพร่การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชุด
“Listen for better life” ในงานโครงการสัมมนาทางนาฏยศิลป์ เรื่อง “กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ :
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การบู ร ณาการงานสร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย และการแสดงศิ ล ป์ ” ในวั น ที่ 13 – 14 สิ ง หาคม 2558
ณ หอการแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 รายงานผลการดาเนินโครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ร ายงานผลการจัด โครงการปฐมนิเ ทศนิ สิ ตใหม่
ในหัวข้อ “ทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุขในบ้านแห่งความสาเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประจาภาคเรียนที่
1/2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 1 ชั้น 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 รายงานผลการดาเนินโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนปากน้าประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง และโครงการ
ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและศึ ก ษาดู ง านด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมสถานที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 สรุปการดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ปี 2557
คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งรายงานสรุปการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 สรุปผลการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ส่งสรุปผลการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4,5/2558 เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 จดหมายข่าว Graduate School Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทาจดหมายข่าว Graduate School Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
สิงหาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทากิจกรรมต่างๆ ในช่วง
เดือนสิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจั ดการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.22 รายงานการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2558 และงานราตรีบัณฑิต
ประจาปี 2558
ศูนย์ การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ส่ งสรุปการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิ ตนั กศึกษาใหม่
ประจาปี 2558 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 และการจัดงานราตรีบัณฑิต ประจาปี 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ส่งสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน ในวันที่
23 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 ขอเชิญเข้าร่วม “พิธีมอบทุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ (ประเภทที่ 1)
ประจาปี 2557”
สานักงาน กสทช. ได้เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “พิธีมอบทุนโครงการที่ได้รับการจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ (ประเภทที่ 1) ประจาปี 2557” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 09.30 –
16.30 น. ณ อาคารหอประชุม สานักงาน กสทช.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ทานองหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ได้จัดประเพณีเทศน์มหาชาติทานองหลวง เพื่ อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมทาบุญเฉลิมพระเกียรติฯ รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์
เทศน์มหาชาติ ทานองหลวง กัณฑ์อริยสัจจ์ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ มลฑลพิธี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 รายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ ประจาเดือนสิงหาคม
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 กิจกรรม คือ
1) โครงการกีฬาภายใน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
2) โครงการวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
3) โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.26 สรุปรายงานการเข้าอบรม
ส านั ก วิเทศสั ม พัน ธ์ และเครื อข่า ยอาเซีย น และสาขาวิช าเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้ ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ประจาปี 2558 หัวข้อ “ความเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย”
ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวร์ กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 เรื่อง ตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สานักงานประชาสัมพันธ์ฯ ได้ตรวจตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์ฉบับ
ประจาวันที่ 1,4,8 กันยายน พ.ศ. 2558 ดังนี้ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หน้า 13 เรื่อง สองบัณฑิตสาวจาก...”
ข้าวก้ น บาตร” และ หนั งสื อพิม พ์ไทยรั ฐ หน้า 12 “ผลงานด้า นการช่างของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรีได้ดาเนินการประสานงาน เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับ
Consortium University ภายใต้ Elite Study in Taiwan
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.29
รายงานความคื บ หน้ า การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การเดิ น ทาไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ รับมอบหมายจาก ทปอ.มรภ. ให้ ดาเนินการประสานงาน
เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับ Consortium Universities ภายใต้ Elite study in Taiwan (ESIT) ในวันที่
11 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งทางสานักคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณามีหนังสือตอบกลับเรื่องการ
อนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งเอกสารแจ้งแต่ละ
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเดินทาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.30 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่ งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.31 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมกับคณะผูบ้ ริหารของ Lipa City Colleges
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์
ตามคาเชิญของ Dr.Dina Catalina C.Dayon ผู้อานวยการด้านงานวิชาการของวิทยาลัยลิปาซิตี้ ระหว่างวันที่
30 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.32 รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “พี่เพื่อน้อง : พัฒนาทักษะด้าน
กีฬาและนันทนาการ” ที่โรงเรียนวัดหนองทองทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันพุธที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2558 โดยในกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้ให้ตั วแทนนักเรียนจานวน 6 คน จัดกิจกรรมกลุ่ม
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปะ กลุ่มนาฏศิลป์ กลุ่มร้องเพลง กลุ่มเกมส์ส่งเสริมทักษะ และกลุ่ม
กิจกรรมเข้าจังหวะ และทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้มอบชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหนองทองทราย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่นักเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.33 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ส านั กกิจ การนิ สิ ตนั กศึ กษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพ ห้องออกกาลังกาย (Fitness Center) ประจาเดือน
สิงหาคม 2558
2) สรุ ป ภาพบรรยากาศโครงการอบรมพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ
นิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
3) สรุปภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8
สิงหาคม 2558
4) สรุปภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
5) สรุปภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
6) สรุปภาพบรรยากาศกิจกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
2558 ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558
7) สรุปภาพบรรยากาศการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 27 ประจาปี
2558 ในวันที่ 18 – 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน สารวจเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1
ชั้น 4 เนื่องจากเป็นห้องประชุมที่ใช้สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558
กาหนดการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Library Tour
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
Library Tour โดยสานักวิทยบริการฯ นาชมการให้บริการในแต่ละชั้นให้แก่นิสิตนักศึกษา และกิจกรรมสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การจัดกิจกรรมของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยรับอาจารย์ใหม่จานวน
มาก สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัดโครงการ 2 โครงการ 1) การเข้าใช้ ระบบ MIS ในวันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2558 และการจัดตารางสอนสาหรับอาจารย์ใหม่ ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558
รายละเอียดจะดาเนินการแจ้งไปยังแต่ละคณะให้ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.45 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
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