๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ
4. รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี
8. อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ
1๐. อำจำรย์มรกต
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ
๑๓. อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๔. อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์
๑๕. นำงสำวอรุณี
1๖. อำจำรย์ ดร.ปวิช
1๗. อำจำรย์ ดร.สุทพิ ย์พร
1๘. อำจำรย์ทวีศักดิ์
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ
๒๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง
2๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รงั สรรค์
2๒. อำจำรย์พรรณำ
2๓. นำงสำววรรณดี
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนัย
2๖. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน
2๗. อำจำรย์วรัญญำ
2๘. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลสิรินทร์
3๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำวรรนธ์
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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เกณฑ์มำ
วัฒนำนิมิตกูล
บำงเขียว
กิจรุง่ โรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยำนันต์
มีแก้วกุญชร
ทองสิน
พุทธลำ
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
มำกสุข
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงำม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋ำคำ
สุทัศน์ ณ อยุธยำ
บัวทอง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล
ผ่องพิทยำ
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชำตรี
กิติวงศ์วัฒนชัย
วนนะบวรเดชน์
อภิรัตน์วรเดช
กำเนิดสินธุ์

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
คณบดีคณะครุศำสตร์
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะครุศำสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ
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3๑.
๓๒.
3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.
6๐.
6๑.
6๒.
6๓.
6๔.
6๕.

อำจำรย์วนิดำ
อำจำรย์ ดร.อรพิมพ์
อาจารย์อดิเรก
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร
อำจำรย์สมภำศ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร
อำจำรย์สุรินทร์
อำจำรย์จันทรัศมิ์
อำจำรย์สมศักดิ์
อำจำรย์นิศำกร
อำจำรย์ ดร.นัยนพัศ
อำจำรย์วิชุณี
อำจำรย์ธีรำพร
อำจำรย์เพียรพิลำส
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุวรัตน์
อำจำรย์อมั พร
อำจำรย์สิริชัย
อำจำรย์วรรณรุจ
อำจำรย์หทัยรัก
อำจำรย์จักฤษณ์
อำจำรย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนท์ณธี
อำจำรย์จำริวัฒณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐภำ
อำจำรย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อำจำรย์ธนกร
อำจำรย์ขวัญชัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย
อำจำรย์มนัสวี
อำจำรย์ปณิตำ
นำงบุษบงค์
นำยพิสิฐ
นำงบุญเพ็ญ
นำยสุวิทย์
นำยอภิชำติ
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ชื่นชัน
มงคลเคหำ
วัชรพัฒนกุล
ศรีหำมี
สุขชนะ
ทวีถำวรสวัสดิ์
ผลงำม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เถำสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สำรสุวรรณ
ปฏิเวธวิทูร
พิริยำโภคำนนท์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอำด
มณีอินทร์
ตุงคะเสน
พนำลี
ฉำยสินสอน
ดุลยทวีสิทธิ์
ศิริอินทร์
นำฏยนำวิน
แก้ววิเชียร
สรรย์วรำภิภู
ช้ำงเกิด
สิงห์คลีวรรณ
พัวตระกูล
แจ้ดนำลำว
วงษ์พันทำ
วงศ์วัฒนำกูล
หงษ์ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรสำนักประชำสัมพันธ์ฯ
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
(แทน) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองอำคำรสถำนที่ฯ
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย
๒. อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ
6. อำจำรย์ธีรถวัลย์
7. อำจำรย์ ดร.ศศิกญ
ั ชณำ
8. อำจำรย์วิเชียร
9. อำจำรย์อภิญญำ
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์
13. อาจารย์สุเมธ
14. อาจารย์ภัทริ า
15. อาจารย์วรศิริ
16. อาจารย์ณัฐพนธ์
17. อำจำรย์ชัชศรัณย์
18. อำจำรย์ ดร.คณกร
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์
21. อำจำรย์จีระพันธ์
22. อำจำรย์ขวัญนภำ
23. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำ
24. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร
25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ

มหำบรรพต
ทองคำสุก
วิไลลักษณ์
โกวิทวที
เอี่ยมสะอำด
ปำนกลำง
เย็นเอง
ทุวิลำ
หนูมี
สกุลกิม
อมร
จิตรภิรมย์
ใจเย็น
มาศมาลัย
ผลเจริญ
เกษสาคร
จิตคงคำ
สว่ำงเจริญ
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
วัจนรัตน์
ยืนยงชัยวัฒน์
โสภณำภรณ์
นิลผำย

ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร
ติดรำชกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยกิตติพงษ์
2. นำงสำวกฤตยำ

พื้นพรม
สุวรรณไตรย์

(แทน) หัวหน้ำพัสดุ
ปฏิบัติหน้ำทีห่ ัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นำงวลินเนศวร์
2. นำงสำววิลำวรรณ
3. นำงสำววรรณฤดี
4. นำงสำวภรทิพย์

ธีรกำรุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
แสงมำศ
พลอำชีพ
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เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
ขอขอบคุณ อำจำรย์สิริชัย เอี่ยมสอำด ผู้ท ำหน้ำที่ ป ระกอบพิธีก รรมทำงพรำหมณ์ในพิธี
วำงศิล ำฤกษ์อ ำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร และคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เข้ำร่วมพิ ธี ถวำยเครื่องบวงสรวงและพิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร
ในวันพุธที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.19 น. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
มติที่ประชุม
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1.2 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ วยการจ้ า งพนั กงานหรื อลู กจ้ า งโดยใช้ จ่ ายจากเงิ นนอก
งบประมาณ พ.ศ.2561
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.2560 อนุมั ติกำรเพิ่มอัตรำข้ำรำชกำร
ตั้งใหม่ ให้ กับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข และให้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรกำหนด
เป้ำหมำยและนโยบำยกำลังคนภำครัฐ โดยให้กระทรวงกำรคลังดำเนินกำรให้มีระเบียบเกี่ยวกับกำรนำเงินนอก
งบประมำณไปใช้ในกำรบรรจุแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติงำนในหน่วยงำน กระทรวงกำรคลังพิจำรณำแล้ว เพื่อให้
กำรบริหำรอัตรำกำลังคนของส่วนรำชกำรที่ใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณเป็นไปในทำงเดียวกัน และเป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.2560 จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31
ลงวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ.2542 และ ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ.2546 และให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอก
งบประมำณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2561
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ ำด้ วยกำรจ้ ำงพนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำงโดยใช้ จ่ ำยจำกเงิ นนอกงบประมำณ พ.ศ.2561 ระบุ ว่ ำ “เงิ นนอก
งบประมำณ” หมำยควำมว่ำ บรรดำเงินทั้ งปวงที่ ส่วนรำชกำรจัดเก็ บหรือได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจำกนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถ
เก็บไว้ใช้จ่ำยได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง และ “พนักงำนหรือลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงรำยคำบ
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขหรือพนักงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมีลักษณะเดียวกัน กล่ำวคือ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณบำรุงกำรศึกษำ) ที่ว่ำจ้ำงหลังจำกวันที่ 19
พฤษภำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง ให้จ้ำงได้ไม่เกินปีงบประมำณ หรือตำมระยะเวลำที่
กระทรวงกำรคลังอนุญำต สำหรับอัตรำค่ำจ้ำง ให้จ้ำงได้ไม่เกินอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิและไม่มี
กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง และให้ส่วนรำชกำรหลีกเลี่ยงกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ
กรณีได้ดำเนินกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้ส่วนรำชกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงต่อไป
ได้ตำมกำหนดระยะเวลำเดิม และเมื่อพนักงำนหรือลูกจ้ำงลำออกหรือส่วนรำชกำรหมดควำมจำเป็นในกำรจ้ำงให้
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ยุ บ เลิ ก ต ำแหน่ ง พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งนั้ น ดั ง นั้ น พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย (งบประมำณบ ำรุ ง กำรศึ ก ษำ)
ที่มหำวิทยำลัยว่ำจ้ำงก่อนวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2561 จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จำกกำรที่กระทรวงกำรคลัง
ออกระเบียบดังกล่ำวนี้ จึงขอควำมอนุเครำะห์ให้คณบดี และผู้อำนวยกำรสำนักต่ำงๆ ช่วยประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ให้พนักงำนมหำวิทยำลัยในหน่วยงำนของท่ำนรับทรำบถึงที่มำและควำมสำคัญของระเบียบดังกล่ำว เพื่อไม่ให้เกิด
ควำมสับสนและเกิดควำมวุ่นวำยในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งควรศึกษำข้อมูลอย่ำงละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยทุกหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ พ.ศ.2561 รวมทั้ งควรศึกษำข้อมูล
อย่ำงละเอียดและถือปฏิบัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่
4/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษำยน พ.ศ.๒๕61 โดยไม่มีกำรแก้ไข
มติที่ประชุม
กำรแก้ไข

รับ รองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้ง ที่ 4/2561 โดยไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดงานคืนสู่เ หย้ า ศิษย์ เ ก่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้า นสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย
รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2”
ตำมที่ ม หำวิท ยำลัยรำชภั ฏบ้ำ นสมเด็จ เจ้ำพระยำ ได้ก ำหนดจัดงำนคืนสู่เ หย้ ำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ “สำนสำยใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ซึ่ง จะจัดขึ้นในวันเสำร์ที่ 17 พฤศจิก ำยน พ.ศ.2561 ณ สนำมฟุตบอล มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ โดยดำเนินกำรจัดทำเอกสำรดังต่อไปนี้
1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภั ฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี 2561
2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับรำงวัล “คนดี ศรีสมเด็จ” ประจำปี 2561
3) (ร่ำง) คำสั่ง มหำวิท ยำลัยรำชภัฏ บ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ ที่ ...../2561 เรื่อง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
4) (ร่ำง) คำสั่ง มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ ...../2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก คนดี ศรีสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2561
มติที่ประชุม รับทรำบ คณะสำมำรถส่งรำยชื่อบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ำดีเด่น ภำยในวันที่
15 ตุลำคม พ.ศ.2561
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3.2 โครงการการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยได้ขยำยระยะเวลำ
ในกำรดำเนินโครงกำรกำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแลผู้สูงอำยุ ถึงวันที่
5 สิงหำคม พ.ศ.2561 โดยจัดกิจกรรมกำรเต้นลีลำศสำหรับผู้สูงอำยุทุกวันเสำร์ เวลำ 13.00 – 15.00 น.
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม
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3.3 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการ Startup และ SMEs
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำร่ ว มกั บ ธนำคำรออมสิ น ด ำเนิ น โครงกำร
มหำวิทยำลัยประชำชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร Startup และ
เพื่อร่วมมือกันในกำรดำเนินงำน 3 สร้ำง คือสร้ำงควำมรู้เพื่อกำรประกอบอำชีพให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น
สร้ำงช่องทำงกำรตลำดในกำรหำรำยได้ และสร้ำงประวัติทำงกำรเงินด้วยกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บริกำรทำง
กำรเงินที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง โดยมหำวิทยำลัยจะดำเนินกำรเสนอโครงกำรไป
ยัง ธนำคำรออมสินเพื่อ ของบประมำณในกำรดำเนินกำรอบรมหลัก สูตรต่ำงๆ เช่น กำรแต่ง หน้ำ – ท ำผม
เบื้องต้น กำรเลี่ยมกรอบพระเพื่อกำรประกอบอำชีพ งำนช่ำงกระเป๋ำหนัง เป็นต้น ให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีรำยได้น้อย
หรือผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยคณะหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถนำเสนอหลักสูตรอบรมต่ำงๆ
เพื่อเสนอต่อธนำคำรออมสินเพื่อของบประมำณในกำรดำเนินงำน ภำยในสิ้นเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2561
3.4 การยุติการดาเนินคดีรายบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จากัด กับพวก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรดำเนินคดีกับบริษัท
เซินเจิ้น อิง ถัง อิ นเทลิเ จ้นท์ คอนโทรล จ ำกั ด และบริษัท เซินเจิ้น อิง ถัง ดิจิตอล แอ็พไ พลแอนซ์ จ ำกั ด
กรณีผิดสัญญำไม่ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (แท็บเล็ต) จำนวน 90 เครื่อง ตำมสัญญำ ซึ่งสำนักงำน
คดี ป กครอง ส ำนั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ เนื่ อ งจำกขำดพยำนหลัก ฐำนที่ จ ะใช้ ยืนยัน
ในกำรบรรยำยคำฟ้ อ ง และยั ง มี ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีอีก จ ำนวนมำก หำกศำลปกครองพิพำกษำให้
มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำเป็นฝ่ำยชนะคดี และบริษัท ทั้ง สองไม่ยินยอมชำระหนี้ตำมคำ
พิพำกษำ ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบังคับคดีกับบริษัททั้งสอง ซึ่งมีสำนักงำนใหญ่อยู่ที่สำธำรณรัฐประชำชนจีน
และได้เสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลำงพิจำรณำกรณีดังกล่ำว
กรมบัญชีกลำงพิจำรณำกรณีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ขอให้สำนักงำน
คดีปกครอง สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ยื่นฟ้องคดีปกครอง กับบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล
จำกัด และบริษัท เซินเจิ้น อิงถังดิจิตอล แอ็พไพลแอนซ์ จำกัด เพื่อเรียกค่ำเสียหำยในส่วนของค่ำปรับและ
รำคำส่วนต่ำงที่เพิ่มขึ้น เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ คดีดังกล่ำวมีทุนทรัพย์เป็นเงินจำนวน 42,605.20 บำท
(สี่ห มื่ นสองพั นหกร้อ ยห้ำบำทยี่สิบ สตำงค์) แต่มี ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีโ ดยประมำณเป็นเงินจ ำนวน
ถึง 952,355.10 บำท (เก้ ำแสนห้ำหมื่ นสองพันสำมร้อยห้ำสิบ ห้ำบำทสิบสตำงค์) กำรดำเนินคดีต่อไป
จึงไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร จึงอนุมัติให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
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เจ้ำพระยำยุติกำรดำเนินคดีกับ บริษัท เซินเจิ้น อิงถัง อินเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จำกัด และบริษัท เซินเจิ้น อิงถัง
ดิจิตอล แอ็พไพลแอนซ์ จำกัด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินกำรยุติกำรดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.5 แนวทางการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สำนักงำนอธิกำรบดี ได้สรุ ปประเด็นปัญหำในกำรดำเนินกำรสรรหำบุคลำกร และได้หำรือ
กับผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นปัญหา
1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกที่ได้รบั ในแต่ละครั้งไม่เท่ำกัน บำงหน่วยงำนได้รบั
ค่ำตอบแทนต่ำมำก
2) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกของแต่ละหน่วยงำนมีจำนวนมำกเกินไป
3) กรรมกำรสอบคัดเลือกที่ส่งไปจำกส่วนกลำง มีหน้ำที่ซ้ำซ้อนกับกรรมกำรของหน่วยงำน
ที่จัดสอบ
4) กำรตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเป็นกรรมกำรร่วม ไม่สำมำรถเชิญมำได้เนื่องจำกค่ำตอบแทน
ไม่เหมำะสม
5) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรออกข้อสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปไม่สำมำรถจ่ำยได้
ในบำงครั้งเนื่องจำกงบประมำณไม่เพียงพอ
6) กำรเปิดสอบคัดเลือกแต่ละครั้ง ไม่เป็นไปตำมแผนสรรหำฯ (ระยะเวลำในกำรรับสมัครสัน้
เกินไปทำให้ได้จำนวนผู้สมัครน้อย)
แนวทางแก้ไข
1) กำรสอบคัดเลือก ควรเป็นไปตำมแผนสรรหำฯ ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
2) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ผ่ำนมำได้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
- จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอบ พ.ศ.
2549 ไม่เกิน 300 บำท/คน ในกรณีที่มีเงินค่ำสมัครฯ เพียงพอ
- จ่ำยโดยใช้เงินค่ำสมัครสอบตำมจำนวนคนสมัครของแต่ละหน่วยงำน ตำมระเบียบ
กำรจัดสรรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
3) หำกต้องกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมระเบียบฯ ในกรณีที่มีเงินค่ำสมัครไม่เพียงพอ ให้แต่ละ
หน่วยงำนใช้งบประมำณนอกระบบ (สวัสดิกำรของหน่วยงำน) จ่ำยเพิ่มตำมควำมเหมำะสม
4) ควรตั้งกรรมกำรให้เหมำะสมกับจำนวนผู้สมัครสอบ
5) กรรมกำรสอบคัดเลือกที่ส่งไปจำกส่วนกลำง ให้ทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรร่วมสอบสัมภำษณ์
โดยให้พิจำรณำตั้งจำกผู้ที่ไม่มีหน้ำที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อควำมโปร่งใสโดยให้รับค่ำตอบแทนจำกส่วนกลำงตำม
ระเบียบฯ
6) กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้ตั้งได้ไม่เกิน 1 คน โดยตั้งในภำพรวมของหน่วยงำน
ระดับคณะหรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ และให้หน่วยงำนเป็นผู้จ่ำยค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสม
7) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรออกข้อสอบแต่ละครั้ง ให้จ่ำยค่ำตอบแทนจำก
ส่วนกลำงเฉพำะภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยจ่ำยตำมระเบียบฯ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้จัดทำ
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ พ.ศ.2561
ระบุ ว่ ำ ให้ส่วนรำชกำรหลีกเลี่ยงกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ กรณีได้
ด ำเนิ นกำรจ้ำงพนั กงำนหรือ ลูกจ้ำงโดยใช้ จ่ำยจำกเงิ นนอกงบประมำณก่ อนระเบียบฉบับ นี้มี ผ ลใช้บังคับ
ซึ่งมิใช่กรณีที่ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้ส่วนรำชกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงต่อไป
ได้ตำมกำหนดระยะเวลำเดิม และเมื่อพนักงำนหรือลูกจ้ำงลำออกหรือส่วนรำชกำรหมดควำมจำเป็นในกำรจ้ำง
ให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงำนหรือลูกจ้ำงนั้น หำกมหำวิทยำลัยมีควำมจำเป็นต้องจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงให้ขอทำ
ควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง ก่อ น โดยต้องแสดงเหตุผล ควำมจำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
โดยระยะเวลำกำรจ้ำง ให้จ้ำงได้ไม่เกินปีงบประมำณ หรือตำมระยะเวลำที่กระทรวงกำรคลังอนุญำต สำหรับอัตรำ
ค่ำจ้ำง ให้จ้ำงได้ไม่เกินอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิและไม่มีกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ งำนวินัยและนิติกำรได้หำรือไปยังฝ่ำยกฎหมำยของ
กรมบัญชีกลำงว่ำในระดับมหำวิทยำลัยจะต้องใช้ระเบียบดังกล่ำวในกำรว่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยหรื อไม่
โดยเฉพำะประเด็นในข้อที่ 3 “พนักงำนหรือลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงรำยคำบ พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขหรือพนักงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่ งมีลักษณะเดียวกั น โดยปกติกำรว่ำจ้ำงลูกจ้ ำง
ชั่วครำวจะจ้ำงเป็นปีละครั้ง และจะจ้ำงในอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิและไม่มีกำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
แต่พนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ได้อยู่ในลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้รับควำมเห็นดัง กล่ำวและ
จะนำไปหำรือกับผู้บังคับบัญชำต่อไป
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยให้งำนวินัยและนิติกำรดำเนินกำรศึกษำหำข้อมูลและรำยละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ้ำงพนักงำนหรือลูกจ้ำงโดยใช้จ่ำยจำกเงินนอก
งบประมำณ พ.ศ.2561
3.6 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยำลัย ตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ที่ 1335/2561 ให้ดำเนินกำรสรรหำคณบดีบัณฑิ ตวิทยำลัย ภำยใต้ส ำระสำคัญ ในข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ว่ำด้วยคุณสมบัติและวีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ.2547 และประกำ
สมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่องกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิท ยำลัย ประกำศ ณ วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ.2561 นั้น บัดนี้ กำรดำเนินกำรในขั้นตอนกำรเสนอชื่อ
ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภำคม
พ.ศ.2561 ภำยหลังจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ
จำกหน่วยงำนตำมเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เรียงตำมลำดับอักษร
ดังต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ
2) อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ
3) อำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์
4) อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
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โดยผู้ที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมกำรสรรหำฯ และประชำคม
ที่ ส นใจ ในวันจันทร์ที่ 11 มิ ถุนำยน พ.ศ.2561 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพระยำโอวำทวรกิจ
(เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และจะประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
จำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่ อ น ำเสนอเข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของสภำมหำวิ ท ยำลั ย ในครำวประชุ ม
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ.๒๕60 เวลำ 13.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม
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3.7 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมประชุม
เพื่อคัดเลือกประธำนคณะอนุกรรมกำรฯ 3 ชุด ชุดใหม่ วำระ 2 ปี (1 ตุลำคม พ.ศ.2561 – 30 กันยำยน
พ.ศ.2562) ในวันอังคำรที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน โดยที่ประชุม
ได้พิจำรณำบูรณำกำรจำก 3 ชุด เป็น 2 ชุด คือ
1) คณะอนุกรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงรำยวิชำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหมวด
วิชำศึกษำทั่วไปเพื่อพัฒนำนิสิตนักศึกษำ
2) คณะอนุกรรมกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิตนักศึกษำนอกชั้นเรียน
มติที่ประชุม

รับทรำบ

3.8 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กรมบัญชีกลำง ได้มีหนังสือชี้แจงและติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พบว่ำ กำรเบิก จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยโดยภำพรวมอยู่ในลำดับที่ 125 คิดเป็นร้อยละ 55.71 ต่ำกว่ำเป้ำหมำย ในไตรมำสที่ 3 มหำวิทยำลัย
จะต้องดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้ถึงร้อยละ 74.29 จึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนต่ำงๆ ดำเนินกำรติดตำม
และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกรมบัญชีกลำงกำหนด
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) คาสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ปวงประชาน้อมพลีสดุดีมหาราชา”
กรุ ง เทพมหำนครร่ว มกั บ มหำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏ กลุ่ม กรุง เทพมหำนครและมหำวิท ยำลัย
สวนดุ สิ ต ได้ ร่ ว มใจกั น จั ด งำน “ปวงประชำน้ อ มพลี สดุ ดี ม หำรำชำ” เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในวโรกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ระหว่ำงวันที่ 26 - 27
กรกฎำคม พ.ศ.2561 โดยมีกำรดำเนินกิจกรรมดังนี้
1) ในวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 เป็นกำรจัดกิจกรรม ณ ทำเนียบรัฐบำล และศำลำว่ำ
กำรกรุงเทพมหำนคร มีพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำกิจกรรมจิตอำสำร่วมบริจำคโลหิต และอำสำบำเพ็ญประโยชน์
2) วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561 เป็นกำรจัดกิจกรรม ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และชุมชนโดยรอบ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพิ่มเติมในที่ประชุม ในวันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.
2561 รู ป แบบกิ จ กรรม พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ นำยกรั ฐ มนตรี ประธำนในพิ ธี ผู้ ว่ ำ รำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ผู้บริหำรข้ำรำชกำร อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหำนคร ผู้บริหำร อำจำรย์
นักศึกษำ และประชำชน ร่วมทำพิธีเทิดพระเกียรติฯ เปิดโครงกำร โดยหลังจำกพิธีเปิดมีกิจกรรม จิตอำสำ 2
กิจกรรม ดังนี้
1) ร่วมบริจำคโลหิตจำกข้ำรำชกำร คณำจำรย์ นักศึกษำ และประชำชน จำนวน 300 คน
(มหำวิทยำลัยละ 50 คน) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร
2) กิ จ กรรมจิ ต อำสำบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ ท ำควำมสะอำดบริ เ วณคลองผดุ ง กรุ ง เกษม
โดยกรุงเทพมหำนคร นักศึกษำและประชำชน จำนวน 300 คน
และในวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561 จะเป็นกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ณ ที่ตั้ง
มหำวิทยำลัยและชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย พร้อมกันทั่วประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร เพิ่มเติมในที่ประชุม ได้จัดทำ (ร่ำง) คำสั่ง เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรโครงกำร “ปวงประชำน้อ มพลีส ดุดีมหำรำชำ” โดยมี คณะกรรมกำรดำเนินกำรฝ่ำยต่ำงๆ
และขอรำยชื่อคณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์เพิ่มเติม ข้อที่ 16 เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของคณะ 5 คณะ
และเพิ่มชื่อ อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิต และชื่อผู้ที่ประสำนกับชุมชน
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว ดำเนินกำรประสำนกำรแต่งกำย
เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม ณ ท ำเนี ย บรัฐบำล ในวั น ที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 และมอบหมำยผู้ที่ เ กี่ ยวข้อง
ในกรรมกำรชุดต่ำงๆ ตรวจทำนคำสั่งหำกมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยชื่อ แจ้งที่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร
เพื่อจัดทำคำสั่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ และนำสู่กำรปฏิบัติในวันที่ 26 - 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ต่อไป
4.2 การจัดโครงการเทศน์ม หาชาติทรงเครื่อง “150 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริย วงศ์
ผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน”
มหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำร่วมกั บ วัดบุป ผำรำมวรวิห ำร ได้ก ำหนดจั ด
โครงกำรเทศน์มหำชำติทรำงเครื่อง “150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำบรมหำศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน ”
เพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ในวำระครบ 150 ปี กำรเป็น
ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดินในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ และเพื่อกำรจัดหำงำนงบประมำณ
บูรณะอำคำรประยูรวงศ์ของวัดบุปผำรำมวรวิหำร จึงได้นำ กำหนดำรเทศน์มหำชำติฯ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรเทศน์ม หำชำติทรงเครื่อง สืบ สำนภำษำถิ่น 150 ปี สมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ผู้สำเร็จรำชกำรแผ่นดิน และหนังสือตอบรับจำกสำนักพระรำชวัง และ
กำรจัดงำนเทศน์มหำชำติดัง กล่ำว ได้มีหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มูลนิธิ ส่วนรำชกำรภำยนอก และผู้มี
จิตศรัทธำ ร่วมเป็นเจ้ำภำพกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 กัณฑ์ ในกำรนี้มหำวิทยำลัย ขอเชิญชวนคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิท ยำลัย (กบมส.) ทุ ก ท่ ำนร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญในกำรเทศน์คำถำพัน ซึ่ง ถือเป็นกั ณฑ์ เริ่ม ต้นของ
กำรเทศน์มหำชำติ และขอเชิญร่วมงำนเทศน์มหำชำติตำมกำหนดกำร
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมำยคณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิท ยำลัย (กบมส.) ทุ ก ท่ ำนร่วมพิ ธี
ฉลองผ้ำไตรพระรำชทำน กัณฑ์เทศน์มหำชำติ ณ อำคำร 1 ชั้น 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ำพระยำ
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ในวันอำทิ ตย์ที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เวลำ 16.00 น. และในวันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ.2561
ร่วมเป็นเจ้ำภำพทำบุญในกำรเทศน์คำถำพัน ซึ่งถือเป็นกัณฑ์เริ่มต้นของกำรเทศน์มหำชำติ
4.3 รายงานผลการปิดตรวจสอบงบการเงินของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในวันพุธที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ.2561 สำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดิน ได้แจ้งขอปิดตรวจ
และขอพบผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิต ผู้อำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำ หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน และบุคลำกรกองคลัง เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
แยกเป็นประเด็นที่ตรวจพบ ดังนี้
1) ตรวจสอบโรงเรีย นสำธิ ต พบกว่ ำ มี ก ำรรั บ และน ำส่ง เงิ น ที่ ไ ม่ เ ป็น ไปตำมระเบียบ
ในบำงส่วน ขอให้ปฏิบัติเป็นไปตำมระเบียบ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
2) กำรควบคุมพัสดุ ประกอบด้วย วัสดุ และครุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น
(2.1) กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี พบว่ำ มีหลำยหน่วยงำนที่ไม่
นำส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน จึงขอให้ทุกหน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งรำยงำนให้งำนพัสดุดำเนินกำรต่อไป
(2.2) กำรตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจรับเข้มงวดในรำยละเอียด
ที่จัดซื้อ เพื่อลดปัญหำกำรได้รับวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตำมรำยกำรสั่งซื้อ
(2.3) ระบบคลังวัสดุของหน่วยงำนมีเป็นจำนวนมำก และไม่มีกำรตัดจ่ำยในระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน ขอให้มหำวิทยำลัยทบทวนเรื่องระบบคลังวัสดุให้ลดจำนวนลง
3) กำรคืนหลักประกันสัญญำ ต้องตรวจสอบผลงำนที่ส่งมอบให้เรียบร้อย เป็นไปตำมเกณฑ์
กำรประกันผลงำนก่อนคืนหลักประกันสัญญำ
4) กำรซื้ อ วั ส ดุ แ ละครุภั ณ ฑ์ ผ่ำนร้ำ นสหกรณ์ ม หำวิท ยำลัย ให้ มี ก ำรเปรียบเที ยบรำคำ
มีกำรประกันคุณภำพสินค้ำ และคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของเงินเป็นสำคัญ
5) กำรบริหำรงำนวิจัย
(5.1) งำนวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จำกเงิน งบประมำณแผ่ น ดิ น และเงิ นนอก
งบประมำณ จะต้ อ งรำยงำนกำรใช้จ่ำยเมื่ อสิ้นสุดกำรดำเนินงำน และกรณีมี เ งินคงเหลือให้นำส่ง เงินคืน
กรมบัญชีกลำง
(5.2) สัญญำทุนวิจัย ให้กำหนดเลขที่สัญญำ เพื่อใช้ในกำรควบคุม
(5.3) ค่ำตอบแทนนัก วิจัยที่ เ กิ ดขึ้นในเงินอุดหนุนกำรวิจัย สิ้นปีป ฏิทิ นให้แสดง
ในหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ถือเป็นรำยได้ที่ต้องยื่นแสดงภำษี
6) กำรบริหำรวิชำกำรของทุกหน่วยงำนที่ก่อให้เกิดรำยได้ ให้นำส่งเงินเต็มจำนวนที่ได้รับ
และเบิกใช้ตำมสัดส่วนที่มหำวิทยำลัยกำหนด เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมให้สรุปรำยกำรรับ -จ่ำย พร้อมหลักฐำนกำร
เบิกจ่ำยเงินเพื่อให้ฝ่ำยบัญชีบันทึกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร และส่งคืนเงินที่เหลือคืนมหำวิทยำลัย
7) กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษำต้ อ งรำยงำนผลค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
กรณีมีค่ำใช้จ่ำยที่ข้ำมปีงบประมำณ ให้สรุปกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรและขอใช้ในปีงบประมำณถัดไป
8) เอกสำรเบิก จ่ำ ยทุ ก แหล่ง เงิ น หน่ ว ยงำนในสัง กั ด มหำวิ ท ยำลัย ได้ รั บ มอบหมำยให้
ตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยขอให้ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ด้วยพบว่ำ เอกสำรที่ขอเบิกกับหลักฐำนแนบเบิกนั้น
ไม่สอดคล้องในจำนวนเงินที่ขอเบิกและเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน
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9) เงินฝำกธนำคำรที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในงบประมำณกำรเงิน ให้ส่งข้อมูลของบัญชีที่เกี่ยวข้อง
นำมำบันทึกข้อมูลเป็นไปตำมระเบียบ ว่ำด้วย กำรรับรู้รำยได้
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นดังนี้
1) ครุภัณฑ์ที่มีตัวตนและสิ้นอำยุก ำรใช้งำนแล้ว ไม่สำมำรถจำหน่ำยออกได้ ยังคงจัดเก็บ
อยู่ ที่หน่วยงำนเป็นจำนวนมำก
2) วั ส ดุ ที่ ม ำจำกสิ่ง ก่ อ สร้ำ งและกำรปรับ ปรุ ง ต่ ำ งๆ หำกไม่ มี เ อกสำรกำรคื น จำกพัส ดุ
ไม่สำมำรถดำเนินกำรหรือจัดจำหน่ำยเองได้
3) กำรจำหน่ำยครุภัณฑ์อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถจำหน่ำยโดยไม่ต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอน
มีเงื่อนไขครุภัณฑ์มูลค่ำรวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บำท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่ำวเพิ่มเติมในที่ประชุม ครุภัณฑ์ที่มีตัวตนและ
สิ้นอำยุกำรใช้งำนแล้ว ไม่สำมำรถจำหน่ำยออกได้ ยังคงจัดเก็บอยู่ที่หน่วยงำนเป็นจำนวนมำก และไม่มีกำรตัด
จ่ำยในระบบให้เป็นปัจจุบัน ขอมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร อำจำรย์มรกต ภู่ทอง และนำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล
ดำเนินกำรจัดทำ (ร่ำง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลำงพิจำรณำตรวจนับครุภัณฑ์ 1) ครุภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน
แต่ยังมีชื่อค้ำงอยู่ในระบบ 2) ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ แต่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ และ 3) ครุภัณฑ์ที่สำมำรถใช้งำนได้
ในปัจจุบันเพื่อหำมำตรกำรในกำรจัดกำรต่อไป
2) กองอำคำรสถำนที่ฯ ดำเนินกำรเคลียร์พื้นที่ห้องหลังอำคำร 27 สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์
ดนตรีของวิทยำลัยดนตรี และจัดหำพื้นที่เพิ่ม สำหรับเป็นโกดังเก็บครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
มติที่ประชุม รั บ ทรำบ และมอบหมำยหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ำรณำผลรำยงำนกำรปิด ตรวจสอบ
งบกำรเงินของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และนำไปคิดรูปแบบกำรควบคุมกำรดำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ
และถูกต้อง และมอบหมำยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร อำจำรย์มรกต ภู่ทอง และนำงสำววรรณดี
อัศวศิลปกุ ล ด ำเนิ น กำรจัด ท ำ (ร่ ำ ง) ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรกลำงพิจ ำรณำตรวจนับ ครุภั ณ ฑ์ และ
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ดำเนินกำรจัดเก็บ พื้นที่ห้องหลังอำคำร 27 สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ดนตรี
ของวิทยำลัยดนตรี และจัดหำพื้นที่เพิ่ม สำหรับเป็นโกดังเก็บครุภัณฑ์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
4.4 การมอบอานาจให้คณบดี ผู้อานวยการส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรีย กชื่ ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า
มหำวิทยำลัยได้จัดทำคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 1422/2561
เรื่อง กำรมอบอำนำจให้คณบดี ผู้อำนวยกำรสำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอืน่ ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรของคณะ สำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ ีฐำนะเทียบเท่ำเกิดควำม
รวดเร็วและคล่องตัว อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31(1) และ (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ.2547 จึงยกเลิกคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ที่ 912/2561 สั่ง ณ วันที่
19 มี นำคม พ.ศ.2561 และมอบอำนำจให้คณบดี ผู้อำนวยกำรสำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ มีอำนำจดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1) กำรลงนำมหนังสือเชิญบุคคลภำยนอกเป็นวิทยำกรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยและหนังสือขอบคุณ
วิทยำกร
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2) กำรลงนำมหนังสืออภินันทนำกำร และตอบขอบคุณที่ได้รับหนังสืออภินันทนำกำร
3) กำรลงนำมคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในคณะหรือกิจกรรม
ในสำนัก,สถำบัน
4) กำรลงนำมอนุมัติโครงกำรที่ไม่ใช้งบประมำณ และโครงกำรที่มีงบประมำณรองรับตำม
แผนงำนระดับคณะ ภำยในวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) ต่อโครงกำร และระดับสำนัก,
สถำบัน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ ภำยในวงเงินไม่เกิน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน)
ต่อโครงกำร
5) กำรจัดทำและลงนำมคำสั่ง กรณีเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ที่ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ
6) กำรลงนำมหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7) กำรบริหำรจัดกำรกำรตรวจสอบคุณวุฒิท ำงกำรศึก ษำ กำรขอเรียนสมทบต่ำงสถำบัน
กำรขอย้ำยสถำนศึกษำของนักศึกษำ
มติที่ประชุม รับ ทรำบ และเห็นควรปรับ แก้ ข้อที่ 4 จำก “ข้อ 4. กำรลงนำมอนุมั ติโ ครงกำรที่ ไ ม่ ใ ช้
งบประมำณ และโครงกำรที่มีงบประมำณรองรับตำมแผนงำนระดับคณะ ภำยในวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท
(ห้ำแสนบำทถ้วน) ต่อโครงกำร และระดับสำนัก, สถำบัน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ ภำยใน
วงเงินไม่เกิน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) ต่อโครงกำร” แก้ไขเป็น “กำรลงนำมอนุมัติโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ และคำสั่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง”
4.5 (ร่าง) ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
มหำวิทยำลัยจัดทำ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ ให้ทุ ก หน่วยงำนปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำหรือ
อนุญำตกำรของบุคลำกรทุกประเภท ดังต่อไปนี้
1) ให้ ค ณบดี ห รื อ หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น ที่ มี ฐ ำนะเที ย บเท่ ำ คณะ และ
ผู้อำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีชื่อเรียกอย่ำงอื่นที่มฐี ำนะเทียบเท่ำกอง พิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ
ให้แก่บุคลำกรในสังกัด โดยให้เป็นไปตำมตำรำงแนบท้ำยหมำยเลข 2 ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555
2) ให้คณะ วิทยำลัยดนตรี โรงเรียนสำธิต และศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี จัดทำสรุปสถิติ
วันลำประจำเดือนทุกประเภท และสรุปกำรปฏิบัติรำชกำรประจำเดือนของบุคลำกรในสังกัด ส่งไปยังกอง
บริหำรงำนบุคคล ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ให้ส ำนัก สถำบัน หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนัก งำนสภำมหำวิท ยำลัย และกองต่ำงๆ
ในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ส่งใบลำที่ได้รับอนุญำตแล้วไปยังกองบริหำรงำนบุคคลทุกครั้ง จัดทำบันทึกสถิติ
กำรลำของบุคลำกร และส่งสรุปสถิติกำรลำของบุคลำกรในสังกัด (รอบหกเดือน) ไปยังกองบริหำรงำนบุคคล
ภำยใน 15 ของเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี
3) ให้กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบและสรุปสถิติกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรลำทุกประเภท
ของบุคลำกร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลำของบุคลำกรแต่ละประเภท เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนหรือเพิ่มค่ำจ้ำง
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มติที่ประชุม รับทรำบ (ร่ำง) ประกำศฯ แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำหรืออนุญำตกำรลำ ตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี และมอบหมำยกองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี สำรวจควำมประสงค์ในกำรพิจำรณำหรือ
อนุญ ำตกำรลำของแต่ล ะหน่ว ยงำนว่ำจะดำเนิน กำรตำมแนวปฏิบั ติแบบเดิม หรือแนวปฏิบัติแบบใหม่
เพื่อหำข้อสรุปและนำไปใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/๒๕61
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.๒๕61 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14
อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ จึงขอนำมติย่อกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 5/๒๕61 นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทรำบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.2 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ สะสม ณ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
กองนโยบำยและแผน ได้ ส รุ ป กำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณแผ่ น ดิ น และเงิ น รำยได้ สะสม
ณ ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อ นำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.3 ขอลาออกจากตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อำจำรย์อำรียำ จุ้ยจำลอง รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ขอลำออกจำก
ตำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขอสอบเพื่อป้องกั น
และทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ และทำผลงำนวิชำกำร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.4 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้ง ขจร ได้ร ำยงำนสรุปกำรปฏิบัติหน้ำที่รัก ษำรำชกำรแทน
อธิก ำรบดี ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ.2561 จึง นำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุ ศ ณี มี แ ก้ ว กุ ญ ชร ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ำรบดี และอำจำรย์ ดร.ธนิ ด ำ
สุ จ ริ ต ธรรม ผู้ ช่ ว ยผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ ำ ยอำเซี ย น ได้ ร ำยงำนกำรเข้ ำ ประชุ ม
กำรวำงแผนกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระหว่ำงวันที่
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๕ - ๖ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิมำนจันทร์ ๑ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑๒ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.6 รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน โครงการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพภาษาอั ง กฤษ
เพื่อยกระดับทักษะการใช้ ภาษาสู่ม าตรฐานสากล แก่คณาจารย์ แ ละบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ (ระยะที่ ๑)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน โครงกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำสู่มำตรฐำนสำกล แก่คณำจำรย์และบุคลำกร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๒ (ระยะที่ ๑) ระหว่ำง เดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน อำคำร ๒๗ ชั้น ๗ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.7 รายงานผลการประชุม เรื่อง โครงการผลิตครูคุณภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ
อำจำรย์ ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ อำจำรย์ สังกั ดคณะครุศำสตร์ ได้รำยงำนผลกำรประชุม
เรื่อง โครงกำรผลิตครูคุณภำพและคุณภำพเป็นเลิศ ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.8 รายงานผลการเข้าประกวด Thailand International Wind Symphony Competition
2018
ภำควิ ช ำดนตรี ต ะวั นตก วิ ท ยำลัย กำรดนตรี ได้ ร ำยงำนผลกำรเข้ ำ ประกวด Thailand
International Wind Symphony Competition 2018 ณ มหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลัยมหิดล ในวันที่ ๒๒
มี น ำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ ง ภำควิ ช ำดนตรีต ะวั นตก ได้ รั บ รำงวั ล ชมเชย พร้ อ มเงิน รำงวั ล ๕๐,๐๐๐ บำท
รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.9 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน ได้ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร Thailand format 2018
ระหว่ำงเดือนมกรำคม - เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
2) สำขำวิชำกำรประชำสัม พันธ์และกำรสื่อสำรองค์ก ำร ร่วมกั บ ส ำนัก งำนส่ง เสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๘ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพื่อถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ต ำบลรำชสถิ ต องค์ ก รบริ ห ำรส่ ว นต ำบลรำชสถิ ต อ ำเภอไชโย จั ง หวี ด อ่ ำ งทอง และได้ ล งเผยแพร่
ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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3) สำขำวิชำกำรประชำสัม พันธ์และกำรสื่อสำรองค์ก ำรได้เข้ำร่วมโครงกำรป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หำกำรตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น โดยบ้ ำ นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด ลพบุ รี และได้ ล งเผยแพร่
ในสถำนีโทรทัศน์ Nation
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.10 รายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างศาลพระภูมิและศาลตา – ยาย
ศูนย์ก ำรศึก ษำอู่ ท องทวำรวดี ได้ร ำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนโครงกำรสร้ำงศำลพระภู มิ
และศำลตำ – ยำย ณ ศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี ตำบลสระยำยโสม จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๕ เมษำยน
พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
1) ยอดเงินสมทบทุนโครงกำรฯ จำนวน ๑๒๔,๓๕๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสำมร้อย
ห้ำสิบบำทถ้วน)
2) ยอดเงินรำยจ่ำยเบิกจ่ำยเพื่อดำเนินกำร จำนวน ๑๔๖,๓๑๐ บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
สำมร้อยสิบบำทถ้วน)
3) ประมวลภำพกิจกรรมพิธีบวงสรวงตั้งศำลพระภูมิชัย และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.11 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ส ำนัก งำนอธิก ำรบดี ได้ร ำยงำนผลกำรปฏิบัติห น้ำที่ ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ประจ ำปี พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖๐ ในระหว่ ำ งวั น ที่ ๔ - ๑๑ มี น ำคม
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระปกเกล้ำ อำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.12 รายงานสรุปเหตุผลผู้ไ ม่เ ข้าร่วมประชุ มชี้แจงนโยบายสาคัญและร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
(Thank you Party)
กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี ได้รำยงำนสรุปเหตุผลผู้ไม่เข้ำร่วมประชุมชี้แจงนโยบำยสำคัญ
และร่วมงำนเลี้ยงขอบคุณ (Thank you Party) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.13 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ได้รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม / โครงกำร
ดังนี้
1) รำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน หลักสูตรอำชีพ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
2) รำยงำนโครงกำรกำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแล
ผู้สูงอำยุ ระหว่ำงเดือนมีนำคม – สิงหำคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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มติที่ประชุม

รับทรำบ

5.14 รายงานผลการใช้งานระบบ Bsru Calendar และระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ส ำนักคอมพิ วเตอร์ ได้รำยงำนผลกำรใช้ระบบ Bsru Calendar และระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.15 สรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ส ำนัก วิท ยบริก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ได้ส รุป ผลกำรจัดโครงกำรบริก ำรวิชำกำร
แก่สังคม ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม รับทรำบ
๕.16 รายงานโครงการ / กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้จัดกิจกรรม / โครงกำรต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รำยงำนผลกำร
จัดกิจกรรม / โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
1) ชี้ แ จงงบประมำณกำรจั ด ท ำวำรสำรสถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๑
2) รำยงำนสรุปกำรประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรศูนย์กลำงนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงสรรค์
(Creative Innovation Hub) ภำยใต้ โ ครงกำร Innovation Hub เพื่ อ สร้ ำ งเศรษฐกิ จ ฐำนนวั ต กรรมของ
ประเทศตำมนโยบำย ๔.๐ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษำยน
พ.ศ.๒๕๖๑
3) ศูนย์ส ำรวจควำมคิ ดเห็นบ้ ำนสมเด็จ โพลล์ ได้ส ำรวจควำมคิ ดเห็นเกี่ ย วกั บ นโยบำย
ไทยแลนด์ ๔.๐ และได้ดำเนินกำรประชำสัมพั นธ์ผลกำรสำรวจเผยแพร่ใน สถำนีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
NBT รำยกำร NBT มี ค ำตอบ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ นวหน้ ำ ส ำนั ก ข่ ำ ว INN เว็ บ ไซต์ Theworldnews เว็ บ ไซต์
ประชำไท และเว็บไซต์ LINETODAY
4) ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็นบ้ำนสมเด็จโพลล์ ได้สำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลและกำรพนันหวยใต้ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร และได้ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรสำรวจเผยแพร่
ในรำยกำร NEWS Round – UP สำนักข่ำว INN และเว็บไซต์ประชำไท
5) สถำบันวิจัยและพัฒ นำ ได้จัดท ำประกำศมหำวิท ยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ เจ้ ำพระยำ
เรื่อง แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.17 แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง)
หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้จัดท ำเล่ม แผนกำรตรวจสอบภำยใน (Audit Plan) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำรทุกหน่วยงำนได้รับทรำบ
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ทรำบ รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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๕.18 รายงานการประชุม ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (142)/2561
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ ได้สรุปรำยงำนกำรประชุมอธิกำรบดีมหำวิท ยำลัย
รำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 (142)/2560 ในวันพุธที่ 18 เมษำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ชั้น 8 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.19 รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์
ในหัวข้อการปรับปรุงผิววัสดุโดยการเคลือบด้วยฟิล์มบาง
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
นำโนเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ ในหัวข้อกำรปรับปรุงผิว วัสดุโ ดยกำรเคลือบด้วยฟิล์มบำง ระหว่ำงวันที่
29 - 30 มีนำคม พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๕.20 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ได้รำยงำนผลกำรรับสมัครนักศึกษำ กำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ TCAS ปีกำรศึกษำ 2561 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 6/2561 ในวันพฤหัสบดีที่
28 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระยำโอวำทวรกิจ ชั้น 14 อำคำร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.2 การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ล าวัล ย์ ฟุ้งขจร แจ้ง ให้ที่ ป ระชุม ทรำบ กำรประเมิ นคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สืบเนื่องจำก
มหำวิทยำลัยต้องส่งข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ให้กับคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ป.ป.ช.) ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.2561 โดย EB11 ว่ำด้วยแผนปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต ต้องกำรหลักฐำนที่เป็นโครงกำรเรื่อ งคุณธรรมจริยธรรม กำรยึดมั่นวินัย ในกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึก
ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัป ชั่น ซึ่งหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ดำเนินกำรอยู่ จึงขอให้จัดส่งเป็นไฟล์
เอกสำร PDF ที่ อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2561 เพื่อรวบรวมเป็น
หลักฐำนจัดส่ง ป.ป.ช. ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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6.3 ช่องทางการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่าน Application
Line
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินกำรสร้ำง
ช่ อ งทำงกำรสื่อ สำรใหม่ ของมหำวิ ทยำลัยรำชภั ฏ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ผ่ ำน Application Line “BSRU”
เพียงสแกนคิวอำร์โค้ด หรือ พิ มพ์ @bsru ใน Application Line เพื่อสร้ำงเป็นศูนย์ กลำงของมหำวิทยำลั ย
ที่จะสร้ำงเครือข่ำยทำงระบบไลน์ในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำย อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม นำข้อควรปฏิบัติใน Application Line
“BSRU” ด้วย
6.4 การจัดทา VTR แนะนามหาวิทยาลัย
อาจารย์พรรณนา พูนพิน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ สำนักประชำสัมพันธ์ ฯ ได้รับอนุมัติให้
จัดทำ VTR แนะนำมหำวิทยำลัย ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 ทีมงำนของสำนักประชำสัมพันธ์ฯ จะเก็บภำพ
ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งได้จัดทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว จึงขอควำมร่วมมือในกำรจัดเก็บภำพ
ในวันดังกล่ำว
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.5 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ เชียร อินทรสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะครุศำสตร์จะ
ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรดังต่อไปนี้
1) สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จัดโครงกำรทำงวิชำกำร กำร
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรเรียนกำรสอน ในวันที่ 26 – 27 พฤษภำคม พ.ศ.2561
2) ดำเนินกิจกรรมค่ำยวิชำกำรพัฒนำผู้นำนักเรียน จำนวน 145 คน ณ โครงกำรศึกษำวิจัย
และพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ บ้ำนแหลม และศูนย์เยำวชนดอนบอสโก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8 – 9 มิถุนำยน พ.ศ.2561
3) ดำเนินกิจกรรมพัฒนำครูของกรุงเทพมหำนคร จำนวน 100 คน ในวันที่ 2 – 3 มิถุนำยน
พ.ศ.2561 ณ อำคำร 1 ชั้น 4 และในวันที่ 16 – 17 มิถุนำยน 2561 ณ อำคำร 30 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.6 การจองห้องประชุมออนไลน์
นางบุษบงค์ วงษ์พันทา แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ กำรจองห้องประชุมออนไลน์ ได้เปิดให้เข้ำใช้
งำนเรียบร้อยแล้ว สำมำรถเข้ำระบบเพื่อดำเนินกำรจองห้องประชุมชั้น 5 และ ชั้น 14 และในกำรจัดทำบันทึก
ขออำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ควรระบุจำนวนผู้เข้ำประชุมและแหล่งงบประมำณด้วย
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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6.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ แจ้งให้ที่ประชุม ทรำบ ควรดำเนินกำรจัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ภำยในลิฟท์ของแต่ละอำคำรให้เป็นที่น่ำสนใจ
มติที่ประชุม รับทรำบ และมอบหมำยผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยในลิฟท์ของ
แต่ละอำคำรให้เป็นที่น่ำสนใจ

เลิกประชุม เวลา ๑2.4๐ น.

นำงสำววรรณฤดี แสงมำศ
นำงสำวภรทิพย์ พลอำชีพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ บำงเขียว
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