๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๖. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
2๗. อาจารย์ณัฐมน
2๘. อาจารย์ศศิกัญชณา
๒๙. อาจารย์วิเชียร
3๐. อาจารย์วรัญญา
3๑. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
๓๒. อาจารย์อภิญญา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
วณิชยานันต์
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
หนูมี

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

๒

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.
6๖.
6๗.
6๘.
๖๙.
7๐.
7๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
อาจารย์กันยาวรรนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์เชิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สะอาดเอี่ยม
ใจเย็น
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
ปานกลาง
นิลผาย
บัวทอง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

๓

7๒.
7๓.
7๔.
7๕.

นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
๓. อาจารย์วนิดา
4. อาจารย์ภัทิรา
5. อาจารย์อดิเรก
6. อาจารย์วาปี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
8. อาจารย์ธีราพร
9. อาจารย์พรรณา
1๐. อาจารย์สุเมธ
๑๑. นางมรกต

วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
มุดทะเล
สิงห์ชัย

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

มีแก้วกุญชร
ศิริสวัสดิ์ชัย
ชื่นชัน
มาศมาลัย
วัชรพัฒนกุล
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
ปฏิเวธวิทูร
พูนพิน
พัดเอี่ยม
ภู่ทอง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หงส์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้าพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นางบุญเพ็ญ
ดร.จานงค์
นางสาวกฤตยา

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

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ มา ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ กล่ าวเปิ ดประชุม และด าเนิน การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลั ยได้ มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่ อรับฟั ง นโยบายของนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) การแยกสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่ง
ดาเนินการร่างพระราชบัญญัติกระทรวงอุดมศึกษา เพื่อจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ
2) การพัฒนาหลักสูตรครู โดยจัดทาร่าง “มาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน” เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
อ้างอิงวิชาชีพครูในประเทศอาเซียน อันจะนามาซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการศึกษาระหว่างอาเซียน และสร้าง
ความตระหนักร่วมกันถึงความสาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู
3) การใช้ระบบ Clearing House เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
4) การขออัตรากาลังเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลั ย
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาจะหมดวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 11
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ตามประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่อ ง ผลการเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
2. ตามข้อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการเลื อ ก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 ข้อ 5 (1) ระบุว่า “ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับ นี้” มหาวิทยาลัยฯ
จึงได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 4046/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 รายละเอียดตามคาสั่งดังแนบ
3. กรรมการเลื อกกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ประจาได้ดาเนิน การประชุมทั้ งสิ้ น
จานวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 การประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ครั้งที่
1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริ ยวงศ์
คณะกรรมการฯได้ดาเนินการพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ
1) แผนการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
2) แบบใบสมั ครเข้ารับเลื อกในตาแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากคณาจารย์ป ระจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง การเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
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3.2 การประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ครั้งที่
2/2560 วั น ศุ ก ร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งประชุ ม เอ.ซี .คาร์ เตอร์ ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี ศรี สุ ริ ย วงศ์
คณะกรรมการฯได้ พิ จ ารณารั บ รองประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา เรื่อ ง การเลื อ กกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ป ระจา และได้ให้อธิการบดีลงนามประกาศฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง เวี ย นประกาศฯพร้ อ มรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งเลื อ กให้ ค ณะทราบและติ ด บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
3.3 การประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ครั้งที่
3/2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุ ริ ยวงศ์
คณะกรรมการฯได้พิจ ารณาตรวจสอบคุณ สมบั ติของผู้ ที่ได้ล งสมัครเข้ารับเลื อกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารย์ประจา โดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการเลื อกกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.2547 พร้อมทั้งกาหนด
หมายเลขผู้ ล งสมั คร และก าหนดบั ตรเลื อกตั้งกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ประจา โดยส านั กงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. เปิ ดรับ การออกเสี ย งเลื อกล่ว งหน้ า ในวัน จันทร์ที่ 30 – วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560
เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
2.เปิ ดรั บ การออกเสี ยงเลื อก ในวันศุ กร์ที่ 10 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
ณ สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ กระบวนการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูล Scopus
สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา ดาเนิ น การตรวจสอบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องของมหาวิท ยาลั ย จากฐานข้อมู ล
Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลของบทความวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยจึงขอแจ้งข้อมูล ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล Scopus ในรูป แบบชื่ อ (Name formats) คื อ Bansomdej
Chaopraya Rajabhat University และ Bansomdej-chaopraya Rajabhat University โดยภายใต้ รู ป แบบชื่ อ
ดังกล่าว มีผลงานบทความจานวน 3 บทความ
2. สถาบันวิจัยและพัฒ นา ได้นาข้อมูลการรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ของอาจารย์ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2559 ทดสอบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล พบว่า
2.1 การระบุ รูปแบบชื่อ (Name formats) ของมหาวิทยาลัย ในผลงานของอาจารย์ที่มี
ในฐานข้อมูล ใช้รูปแบบ คือ Bansomdejchaopraya Rajabhat University ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบชื่อของมหาวิทยาลัย
ที่ถูกบันทึกโดยฐานข้อมูล แต่ทั้งนี้การใช้ข้อมูล Bansomdejchaopraya Rajabhat University ตรงชื่อมหาวิทยาลัย
ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลเป็นไปตาม รายชื่ออาจารย์, ชื่อมหาวิทยาลัย, และชื่อผลงานเผยแพร่
2.2 สารวจจานวนผลงานในข้อ 2.1 โดยรวบรวมทั้งในกรณีของผู้เขียนเป็นชื่อที่ 1 และ
ชื่อในลาดับอื่นๆ มีจานวน 31 เรื่อง (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559)
รองศาสตราจารย์ปรียานุ ช กิจรุ่งโรจน์เจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยจะแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอบถามข้อมูลกรณีที่มหาวิทยาลัย
สามารถย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Bansomdej Chaopraya Rajabhat University และ Bansomdej-chaopraya
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Rajabhat University มารวมกับฐานข้อมูล Bansomdejchaopraya Rajabhat University ได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการทาบันทึกชี้แจงให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋า ค า กล่ าวเพิ่ มเติม ว่า ควรประชาสั ม พั น ธ์ให้ ค ณาจารย์ท ราบ
กรณีส่งผลงานวิจัย/วิชาการให้ส่งในฐานข้อมูล Bansomdejchaopraya Rajabhat University เท่านั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรแจ้งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาปิดฐานข้อมูล Bansomdej Chaopraya Rajabhat University และ Bansomdej-chaopraya Rajabhat
University
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ให้ข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ในสัญญาทุนของ
มหาวิทยาลัยควรระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าหากคณาจารย์ไม่ใส่ข้อมูลในฐานข้อมูล Bansomdejchaopraya Rajabhat
University จะไม่ได้รับ ทุ น วิจัย ของมหาวิทยาลัย และประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรจะประสานงานกับ Scopus
โดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก และคณบดีทุกคณะ ร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล เป็นผู้นาในการ
พัฒนาการจัดทาวารสารเพื่อก้าวเข้าสู่ฐาน TCI เพิ่มมากขึ้น
4.2 สรุปการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ปัจจุบันมีคณะกรรมการ
จานวน 9 คน โดยมี การเลื อ กตั้ งตั ว แทนของบุ ค ลากรจากการเลื อกตั้ ง จ านวน 3 คน สภาคณาจารย์ฯ เห็ น ว่ า
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ควรมีสัดส่ วนกรรมการเป็นไปตามระบบทวิภาคี โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่ ม
พนักงานมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่ง คือ จานวน 4 คน
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เห็นควรนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่
2. วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันการประเมินเป็นการใช้ใส่
ตัวเลขเรียงลาดับความพึงพอใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคล ทาให้เกิดความแตกแยกกันในหน่วยงาน ซึ่งแตกต่าง
จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน (แบบเก่ า) ที่ เป็ น การประเมิ น แบบให้ ค ะแนนในแต่ ล ะบุ ค คลของหน่ ว ยงาน
สภาคณาจารย์ฯ เห็นควรให้นาการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบให้คะแนน (แบบเก่า) กลับมาใช้แทนการประเมินผล
การปฏิบั ติงานแบบใส่ ตัวเลขเรีย งล าดับ เนื่ องจากการประเมิน แบบการใส่ ตัวเลขเรียงล าดับ มีข้อบกพร่องหลาย
ประการ
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มติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณาจารย์ เห็ น ควรน าเสนอมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาในการแก้ ไขวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ชี้แจงรายละเอียดข้อดีและข้อเสียในการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 2 รูปแบบ และนาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
3. การจัดสรรเงินโบนัสให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี
ปัจจุบั นรัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และได้มีกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานเอกชน คือ
กาหนดให้การเกษียณอายุ เมื่อครบ 60 ปี คือ การเลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้าง ที่มี
อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ได้รับตามสิทธิ 300 วัน หรือ 10 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีขวัญ
และกาลังใจและมีเกียรติศักดิ์ศรี สภาคณาจารย์ฯ จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้พนั กงาน
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี (ขึ้นอยู่กับภาวะทางการเงินของมหาวิทยาลัย)
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เห็นควรนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องนาเรื่องการจัดสรรเงินโบนัส
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี เข้าที่ประชุมกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไร
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการให้กับคณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
การปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลั ย เรื่องการติดต่อสื่ อสารมีความจาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากร แต่ปัจจุบันการติดต่อประสานงานจะมีเฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น
แต่การติดต่อสื่อสารข้ามหน่วยงานมีน้อยมากและค่อนข้างล่าช้ า สภาคณาจารย์ฯ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดสัมมนา
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้เกิดกับคณาจารย์และ
บุคลากร
มติ ที่ ป ระชุ มสภาคณาจารย์ ฯ เสนอให้ มหาวิท ยาลั ยพิ จารณาการจัดสั มมนาให้ บุ คลากรทั่ ว ทั้ ง
มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้เกิดกับคณาจารย์และ
บุคลากร เช่น งานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์
ปีใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจากัดหลายประการมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมนอก
สถานทีใ่ ห้แก่คณาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยได้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

๘

4.3 สรุปรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการพัฒ นา
ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น าเรี ย นคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพั ตรา วิไลลักษณ์ กล่ าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลั ยได้ดาเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมกราคม
2560 นั้นสามารถรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการฯ ได้ดังนี้
1) ดาเนินการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 เป็นศูนย์ปฏิบัติการ/จัดหาครุภัณฑ์
2) ดาเนินการจ้างนักวิชาการชาวไทยเฉพาะด้าน จานวนทั้งสิ้น 7 ราย ปฏิบัติห น้าที่เรียบเรียงหรือ
รวบรวม และตรวจสอบ (บรรณาธิ ก าร) ผลงานทางวิ ช าการ/บทความวิ ช าการ ของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย เพื่อนาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย เดือนละ 5 เรื่องต่อคนต่อเดือน
3) ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลความเป็นเลิศตามอัต ลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แก่สังคมทางเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th/identity
4) มหาวิทยาลั ยมีผ ลงานวิชาการเผยแพร่ให้ แก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทั่ วถึงและ
ตามความสนใจ จาแนกตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและกลุ่มวิชาศาสตร์ที่เป็นจุดเน้น ดังนี้
4.1) เทคนิคการสอน สื่อนวัตกรรม รูปแบบการสอนที่ทันสมัย จานวน 1 เรื่อง
4.2) จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จานวน 1 เรื่อง
4.3) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 19 เรื่อง
4.4) ดนตรี ภาษา ศิลปวัฒนธรรมและนาฏยศิลป์และการแสดง จานวน 5 เรื่อง
4.5) วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 5 เรื่อง
4.6) แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ เภสัชกรรมไทย จานวน 0 เรื่อง
4.7) ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล ความหลากหลายทางชีวภาพ อาหารและสมุนไพร
จานวน 2 เรื่อง
4.8) การท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจบันเทิง และคหกรรมศาสตร์ จานวน 3 เรื่อง
4.9) ข่าวเด่นข่าวดัง/บ้านสมเด็จโพลล์/Bulletin จานวน 1 เรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมายให้ผู้บริหารช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ ค ณาจารย์ แ ต่ ล ะคณะทราบ และน าเรื่ อ งเผยแพร่ ล งในเว็ บ ไซต์ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล และ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายคณบดีทุกคณะวางแผนการพัฒนาผลงานทางวิชาการและนามาเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th/identity
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 การบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ส านั ก พระราชวังได้ ก าหนดจั ด วั น บ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชฯ ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 4 กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560
เวลา 10.00 น. ณ พระที่ นั่ งดุ สิ ต มหาปราสาท โดยแจ้ งจานวนผู้ ส ามารถเข้ าร่ว มพิ ธี ได้ จ านวน 50 คน และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้ จานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.2 พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 อนุมัติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แด่ สมเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ์ (สมศั ก ดิ์ อุ ป สโม) ปริ ญ ญาปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วัดพิชยญาติการามววรวิหาร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จเจ้ าพระยาจึ งได้จั ดท าค าสั่ ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิ นงานถวายปริญ ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ และขอเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม
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5.3 การจัดโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยาร่ วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ จัดโครงการ
อุป สมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็ น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชฯ ตามมติ
ทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 999 รูป ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รวม 9 วัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งดาเนินการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท แห่งละ 27 รูป พร้อมกัน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. และได้จัดทา
โครงการ กาหนดการ และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ราชภัฏเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และรายนามเจ้าภาพงานอุปสมบทหมู่ราชภัฏ รวมทั้ง รายชื่อ
ผู้อุปสมบทหมู่ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
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5.4 อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแบบ
สารวจ Evidence – Based ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาส่งข้อเสนอแนะในทุกข้อ EB ของการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมในขั้นตอนอุทธรณ์
ผลการประเมิน ฯ โดยสาระสาคัญที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ต้องแจ้งให้ IRDP ทราบคือ ข้อมูล
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1 ภารกิจ เพื่อประกอบการพิจารณาให้คะแนนในข้อ EB4 – EB7 IRDP นั้น IRDP ในฐานะ
ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เสนอความเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการประสานงาน
จัดเตรียมหลั กฐานเชิงประจักษ์ ทาให้เสีย โอกาสการได้คะแนนในภาพรวม จึงเสนอให้ มหาวิทยาลั ยฯ มอบหมาย
ผู้ประสานงานหลักเพื่อติดตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ จากศูนย์ ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. และติดต่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสถาบันการศึกษาที่มีคะแนนตามแบบสารวจ Evidence – Based ในระดับสูงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ผู้ประสานงานที่มีความพร้อมในการประเมิน ITA และหลังจากที่ IRDP ได้รับการยืนยันหลักฐานฯ และทราบข้อมูล
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว คณะผู้ตรวจของ IRDP จะพิจารณาการออกคะแนนตามแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ในทุกหัวข้อ EB อีกครั้ง และจะทาหนังสือแจ้งผลคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๑๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.5 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้าท่วม
เนื่องจากจังหวัดในเขตภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ได้ประสบภัยน้าท่วมทาให้บ้านเรือน ทรัพย์สิน
และสถานที่ประกอบอาชีพได้รับความเสี ยหาย ส่งผลให้ การดารงชีวิตของประชาชนเต็มไปด้วยความยากลาบาก โดย
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบ แต่ยังมีประชาชนบางพื้นที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่
เป็น จานวนมาก ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
แห่ง ดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และเครื่อง
บรรเทาทุกข์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 การขยายการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ดาเนินการกรณี
รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) ยกเว้นรายการที่มี
คุ ณ สมบั ติ พิ เศษ หรื อ ต้ อ งจั ด หาจากต่ า งประเทศที่ ไม่ ส ามารถก่ อ หนี้ ได้ ภ ายในวั น ที่ 30 ธั น วาคม พ.ศ.2559
ให้พิจารณาระงับการดาเนินการและให้นางบประมาณไปดาเนินการรายการอื่นตามที่กาหนด หรือหากเห็นว่า มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
และเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 โดย สกอ. และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ได้ขอขยายเวลา
ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบ
การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดและในกากับของรัฐ จานวน 70 แห่ง รวม 1,128 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,495.4040 ล้านบาท
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี เงิน งบประมาณแผ่ น ดิ น ในการด าเนิ น การกิ จ กรรม/
โครงการต่างๆ เร่งใช้งบประมาณให้เป็นไปแผนงบประมาณ
5.7 รายงานผลการดาเนินงานกองทุน และขอถอนกาไรส่วนเกินทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง บริหาร
เงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จานวน 3 กองทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทน ระยะเวลา 1 ปี
สรุปผลการดาเนินงาน ได้ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด เงินลงทุน 90 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ระยะเวลา 1 ปี 3.01 %
2. บริษั ทหลั กทรั พย์ จั ดการกองทุ นเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) เงินลงทุน 100 ล้ านบาท อัตรา
ผลตอบแทนระยะเวลา 1 ปี 3.31 %
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด เงินลงทุน 150 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ระยะเวลา 1 ปี 3.01 %
กองคลั ง ได้ถ อนกาไรส่ ว นเกิน ทุ น ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 มาจัดเก็บ ที่ บั ญ ชีเงินฝากของ
มหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเพียงเงินต้นต่อไป ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม วรรณ จากัด เงินลงทุน 90 ล้ านบาท กาไรส่วนเกินทุน
ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นเงินจานวน 727,868.35 ร้อยละของเงินลงทุน 0.81

๑๑

2. บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ดการกองทุ น เอ็ม เอฟซี จากัด (มหาชน) เงินลงทุ น 100 ล้ านบาท กาไร
ส่วนเกินทุน ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นเงินจานวน 1,047,734.01 ร้อยละของเงินลงทุน 1.05
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด เงินลงทุน 150 ล้านบาท เงินลงทุน 100
ล้านบาท กาไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นเงินจานวน 1,442,040.11 ร้อยละของเงินลงทุน
0.96
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 สรุปรายรับ – รายจ่าย งานวันปีใหม่ 2560
กองคลัง ได้จัดทารายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย งานวันปีใหม่ 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ.2559 ดังนี้
รายรับ
- เงินยืมจากสวัสดิการ
จานวน 572,000
บาท
- เงินสนับสนุนจากบริษัท สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จานวน 20,000
บาท
รวมรายรับ
จานวน 592,000
บาท

มติที่ประชุม

รายจ่าย
- ค่าตอบแทนบุคลากรดีเด่นและปฏิบัติงานครบ 25 ปี
- ค่าของขวัญและของขวัญ
- ค่าโต๊ะจีนและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนการแสดง
- ค่าอาหาร ปัจจัย และดอกไม้พวงมาลัยถวายพระ
- ค่าวัสดุตกแต่งภายในงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปีใหม่ 2560

จานวน 293,190
จานวน 80,800
จานวน 139,5000
จานวน 15,000
จานวน 26,553
จานวน 10,110
จานวน 565,143

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอคืนเงินสวัสดิการ

จานวน 26,857

บาท

รับทราบ

๕.9 การเสนอชื่อบุคคลสาคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโก
ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2561 – 2562
สานั กงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทราบถึงการที่มหาวิทยาลัยฯ
ได้เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งจะมีอายุ ครบ 150 ปี ของการเป็นผู้สาเร็จราชการ
แผ่นดินแห่ งสยาม ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในด้านวัฒ นธรรมเพื่อสันติภาพ การศึกษา สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอชื่อบุคคลสาคัญ หรือ
ผู้ที่มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก
ปี 2561 - 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ไปยังองค์การยูเนสโก และขอความอนุเคราะห์จาก นางสาวิตรี สุวรณสถิตย์ ปรับแก้ไข/เพิ่มเติม เอกสารการเสนอชื่อ
เพื่อให้การเสนอชื่อมีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหา และการจัดทาเอกสารตามรูปแบบที่องค์การยูเนสโกได้
กาหนดไว้

๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2559
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประสานงานนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
กิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พิจารณาให้การรับรองรายงาน
การประชุม และหากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แก้ไขและแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานสรุ ป ผลการเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรม โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการตรวจสอบภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดร.จ านงค์ ตรี นุ มิ ตร และนางสาวนฤมล คี รีวงศ์ ได้ ส่ งรายงานสรุปผลการเข้ าร่วมอบรมโครงการ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 หลั ก สู ต ร
“การตรวจสอบการบริหาร” และหลักสูตร “การตรวจสอบการรับจ่ายเงินและการนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)” ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ 4.0
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้สรุปรายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบาย
การจัดสรรงบประมาณเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันพฤหั ส บ ดีที่ 12
มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการ ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อนาเรียนให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 รายงานผลการจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและ
แผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560”
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.15 รายงานผลการดาเนินโครงการอนุรักษ์สืบสายวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจาปี 2560 (แก้ไข
เพิ่มเติม)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้ส่งสรุปรายงานโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่
ประจาปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะ/สานัก/สถาบัน/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) หน่ วยตรวจสอบภายใน ได้ส่งรายงานสรุปผลการเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2) วิ ท ยาลั ย การดนตรี ได้ ส่ ง ผลการประกวดดนตรี ไ ทยราชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ครั้ ง ที่ 1
ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
3) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการส ารวจตามโครงการต่ า งๆ
โดยผลการสารวจได้ลงเผยแพร่ในสื่อต่างๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์ก าร คณะวิท ยาการจั ดการ ได้ ให้ สั ม ภาษณ์ สื่ อ มวลชนในประเด็ น ไร้ส ติ นั กเลงคี ย์บ อร์ด ไทยคอมเมนต์ ส นุ ก
กรณีข้าวปลอม และได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันที่ 5 มกราคม 2560 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานข่าวการต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
เกษตรยูนนาน ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
6) ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมโครงการการจั ด การองค์ ค วามรู้
“ละครหลวงพระเจ้ากรุงธนบุรี กับละครสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
7) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งสรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3”
ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ชุมชนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ตาบลบางหญ้า แพรก อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม ว่ า จากการประชุ ม
คณะกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฯ แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการในการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ เข้ าร่ว มโครงการว่า ผู้ เข้ าร่ว มโครงการมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
ที่กาหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นผู้จัดทาโครงการจึงต้องหาวิธีวัดผลการประเมินผลการดาเนินโครงการใหม่ทั้งหมด หลังอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ควรออกแบบการประเมินใหม่ให้เห็นผลในเชิงคุณภาพ ไม่ใช่การประเมินความพึงพอใจ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้จัดทาโครงการหาวิธีวัดผลการประเมินโครงการใหม่ทั้งหมด ให้เห็นผล
ในเชิงคุณภาพ

๑๔

๕.17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี”
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ ดี ตามกลยุ ท ธ์ ที่ ๖ บริ ห ารจั ด การ
มหาวิท ยาลั ย ด้วยหลั กธรรมาภิบ าล ด้านที่ ๑ พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการด้ วยหลั กธรรมาภิ บาลตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วย “ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาคาสั่งที่ ๓๒๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม พิจ ารณา ทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่ อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ” ขึ้น จึงนาเรียนข้อมูล/รายละเอียด
คาสั่ง โครงการ และกาหนดการในระหว่างวันที่ ๕– ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบและเตรียมการในการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 2/2560 ในวั น พฤหั สบดี ที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 กาหนดการโครงการประชุม เรื่อง “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารความเสี่ยง”
อาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองค าสุ ก แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า งานประกั น คุ ณ ภาพได้ ก าหนด
จัดโครงการประชุม เรื่อง “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ ยง”
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 ประชาสั มพั น ธ์ ก ารเข้ าใช้ ฐ านข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อการสื บค้ น (วารสารออนไลน์ ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับแจ้งจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทุก
แห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการศึกษาและการวิจัยอย่างเหมาะสมเพียงพอ ดังนั้นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึ งขอประชาสั ม พั น ธ์และเชิ ญ ชวนอาจารย์ นิ สิ ตนั ก ศึก ษาและนั กวิจั ยทุ ก ท่ าน เข้ าใช้ ป ระโยชน์จ าก
ฐานข้อมูลดังกล่าวจานวน 13 ฐานข้อมูล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

6.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อิน ทรสมพั น ธ์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยรั บ เกี ย รติ จ าก
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 27 - 28 มกราคม
พ.ศ.2560 ณ โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา จ.สมุทรสาคร และกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครู โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 18 – 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมไมดา เดอ ซี หัวหิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 ความคืบหน้าการพิพากษาของศาลปกครอง
ความคืบหน้าการพิพากษาของศาลปกครอง กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ได้ยื่นฟ้อง
สภามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งหมด 5 ประเด็น คาพิพากษาในวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ.2560 สรุ ป ว่ า มี ก ารยกฟ้ อ งใน 4 ประเด็ น ศาลได้ พิ พ ากษาและวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลั ยได้ มีมติ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิ ทธิ์ หนู ชู ชัย พ้ น จากตาแหน่ งอธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 5 (4) คือการเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ยังมีเหตุผล
ที่ยังไม่หนักแน่น จึงให้มหาวิทยาลัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

