๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
รองศาสตราจารย์ปรียานุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
นางสาวอรุณี
อาจารย์ ดร.ปวิช
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
อาจารย์ทวีศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
อาจารย์ ดร.ปัทมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปุ ราณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
อาจารย์ณัฐมน
อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา
อาจารย์วิเชียร
อาจารย์วรัญญา
อาจารย์ ดร.ทัชชญา
อาจารย์อภิญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์
อาจารย์กันยาวรรนธ์

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

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
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อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชชั ศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อัมพร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์จักฤษณ์
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์สายฝน
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์ธีรถวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ

อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินนั ท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
พนาลี
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ทรงเสี่ยงไชย
พัดเอี่ยม
ปานกลาง
บัวทอง
วาตะ
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานทีฯ่
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

อินทรสมพันธ์

ติดราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
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๑๓.
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รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์วนิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพนั ธ์
อาจารย์ภัทิรา
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์พรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์เชิดศิริ

โกวิทวที
บุญแจะ
สกุลกิม
ชื่นชัน
สะอาดเอี่ยม
มาศมาลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
ศรีหามี
พูนพิน
ยืนยงชัยวัฒน์
ดุลยทวีสทิ ธิ์
กังวานโสภณ
นิลผาย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

หงษ์ทอง
ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

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 เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่ าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรด้าน STEM ศึกษา ระหว่าง
โครงการ Chevron Enjoy Science ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยเชิญมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจที่จะร่วมมือ
กับโครงการฯ เพื่ออบรมบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับ STEM ศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔

1.2 การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนา
การศึกษาในท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจากสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส่งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการดังกล่าว จานวน 7 โรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จานวน 4
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 117/2560 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุม เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอกรู ปแบบใหม่ ที่จะไม่เป็ นภาระของครูจากการทาเอกสารและป้ อ งกั น
ไม่ให้ปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นอีก เช่น ประเมินแล้วไม่เป็นที่ ยอมรับ ประเมินแล้วเป็น ภาระกับครู ประเมิน ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ตลอดจนไม่สามารถนาผลประเมินไปใช้ต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ ฯลฯ ซึ่งหากมีการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางประเมินรูปแบบใหม่ ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ โดยจะอาศัยผู้เชี่ยวชาญของ สมศ. ลงไป
ประเมิน ที่ส ถานศึกษาโดยตรง และลดภาระในการจัดทาเอกสารรับการประเมิน ซึ่ งแต่เดิมมีตัว บ่งชี้ จานวนมาก
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 โครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ) ได้ ก าหนดกรอบวงเงิ น ให้ ค รู ร ายบุ ค คลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น ในการพั ฒ นาตนเองตาม
ความต้องการจาเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท ดังนั้น สพฐ. จึงต้องการหลักสูตรที่อบรมพัฒนาครู
ประจ าการ จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อนาเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ให้ครูได้เลือกสรร แต่หลักสูตรนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่ สพฐ. ตั้งขึ้นเสียก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบและเลือกตาม
ความสนใจ หากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาครูประจาการ และประสงค์จะเข้าร่วม
เสนอโครงการ/หลักสูตรฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางโครงการได้ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
เวลา 13.00 น. ณ. โรงแรมในกรุงเทพฯ (จะแจ้งภายหลัง)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครู ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
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1.5 การลงนามความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
แห่งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิริ น ทร์ อภิรั ตน์วรเดช แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 5 – 8
มีนาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นาทีมผู้ บ ริ ห ารโครงการแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต จี น – ไทย เดินทางไปยังมหาวิ ทยาลั ยภาษาต่า งประเทศเสฉวน และ
มหาวิทยาลัยฉงชิ่งแห่งที่สอง เพื่อประชุมและลงนามความร่วมมือ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงของนครฉงชิ่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงอันดับหนึ่ง
ในด้านการผลิตบัณฑิตด้านภาษาต่างประเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยฉงชิ่งแห่ งที่สองเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตครูและเป็นมหาวิทยาลัยนาร่องในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตรปริ ญญาตรีและ
ปริญญาโท ผลจากการประชุมได้มีการลงนามความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
จีน-ไทย ในรูปแบบ 2+2 และ/หรือ 3+1 2) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ 3) การแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4) การสร้างเครือข่ายและผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน 5) การดาเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
ระยะสั้น และ6) การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยและภาษาจีนร่วมกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.6 สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0
อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ขอเชิญร่ วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง สร้างพลเมืองใหม่สู่ ไทยแลนด์ 4.0 DNA
ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 การบรรยายพิเศษ
โดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนั นตวรสกุล ในหั วข้ อบรรยาย “พลั งพลเมืองมุ่ งเน้ นความยุติธรรม มุ่งสู่ สั งคม
ที่ไม่ทอดทิ้งกัน” และการเสวนาวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คุณบวรเวท รุ่งรุจี และคุณสิทธิชัย
ศรกาญจน์
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.7 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2560
เพื่ อ การพั ฒ นาความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษและภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ตลอดจนสภาพสั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภายใต้การดาเนินงานของส านักวิเทศสั มพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีผู้ร่วม
โครงการ จานวน 91 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.8 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน กาลังดาเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวั ฒ นธรรม”กั บ นิ สิ ต ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ระหว่ า งวั น ที่ 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.9 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ –
2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน จานวน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจานวน 3 เหรียญ และในระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม พ.ศ.
2560 มหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจาปี 2559 "ชงโคเกมส์ 2016" จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.10 การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx(หลักสูตรภาษา)
รองศาสตราจารย์ปรี ยานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ขณะนี้โครงการฯ ได้ดาเนินการถึงขั้ นตอนการเปิดระบบ ซึ่งขณะนี้นิสิตนักศึกษา
ภาคปกติ จานวน 5,286 คน ได้เปิดให้ใช้ระบบทั้งหมด และนิสิตนักศึกษาภาค กศ.พ. จานวน 407 คน และจานวน
ของแอดมิน 140 คน โดยมีป ระธานสาขาบางส่ ว นที่เข้ า อบมรมและเป็น แอดมิน ส่ ว นประธานสาขาที่ยัง ไม่ ไ ด้
เข้าระบบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ โดยจะส่ง Username และ password ให้ภายหลัง และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 86 คน จะได้รับ Username และ password รวมทั้งคู่มือการเข้าระบบ ขอให้ทุกคนเข้า
เปิดระบบก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 สามารถใช้ได้ถึงเดือนกันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.11 ขอเชิญชมละครเวที “เสียงของพ่อ”
อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชมละครเวที
เทิดพระเกียรติ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง "เสียงของพ่อ"
จัดแสดง 3 รอบ วันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การฯ น าเสนอที่ป ระชุมให้ พิจ ารณารายงานการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการมหาวิท ยาลั ย
ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560 และการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 และการประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก 3 สานัก
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.ปวิ ช ผลงาม ผู้ อ านวยการส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ
พุทธลา ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อให้การดาเนินงานของ ทั้ง 3
สานัก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้อานวยการสานักทั้ง 3
สานัก ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้ว ยคุณสมบั ติ และวิธีการสรรหาผู้ อานวยการสถาบัน พ.ศ.2547 โดยร่ว มกันพิจารณา (ร่าง) คาสั่ งแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก 3 สานักคือ
1. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
2. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
3. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก คอมพิวเตอร์ และแต่งตั้ง
บุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
วณิชยานันต์ ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
ทีฆทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล
แก้วเนียม
กรรมการ
4) อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
บุญแจะ
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
ศิริสวัสดิ์ชัย
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
ทองสิน
กรรมการ
7) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
กรรมการและเลขานุการ
8) นางสาววรรณฤดี
แสงมาศ
เจ้าหน้าที่
9) นายอินกาญจน์
เศรษฐศิวนนท์ เจ้าหน้าที่
2. เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานัก กิจการนิสิตนักศึกษา และ
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
ฟุ้งขจร
ประธานกรรมการ
2) นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
อินทรสมพันธ์ กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ
6) อาจารย์ธวัชชัย
พงษ์สนาม
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
วิไลลักษณ์
กรรมการและเลขานุการ
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8) นางสาวภรทิพย์
9) นางสาวนันทยา

พลอาชีพ
เกตุคง

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

3. เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมและ
แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช
กิจรุ่งโรจน์เจริญ ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย
ปิฎกรัชต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
โกวิทวที
กรรมการ
4) อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
มากสุข
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
ก๋าคา
กรรมการ
6) อาจารย์ทวีศักดิ์
จงประดับเกียรติ กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์
อ่อนตา
กรรมการ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
มีแก้วกุญชร กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวกรกาญจน์
อุ่นบ้าน
เจ้าหน้าที่
10) นางสาวปรานชพร
แสงวณิช
เจ้าหน้าที่
4.2 แผนการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี จะดาเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 จึงได้จัดทาแผนการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาอาจารย์
พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อนาให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาแผนการ
สรรหาอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 และขั้นตอนการสรรหาอาจารย์พิเศษ
นางสาววรรณวดี อั ศ วศิ ล ปกุ ล กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ข
แบบบั ญชีร ายชื่อขอแต่ งตั้ งผู้ มีความรู้ ความสามารถเป็ นอาจารย์ พิเ ศษ ประจามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็ จ
เจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา............... เสร็จเรียบร้อยแล้ว และตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการปรับเปลี่ยนการสรรหาอาจารย์พิเศษ โดยให้สาขาวิชา/คณะ เสนอชื่อผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นอาจารย์พิเศษประจามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่มีการรับสมัครคัดเลือก
อาจารย์พิเศษผ่านส่วนกลาง (กองบริหารงานบุคคล) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการสรรหา ขั้นตอนการสรรหา และแบบบัญชีรายชื่อขอแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560
4.3 การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รั บ การประเมิ น
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ย การก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น (สาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) เพื่อพิจารณา และประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีดังกล่าว มหาวิทยาลัย
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ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้ง 3 ประเด็นที่เสนอ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ในการประเมิน ข้อ 6.1 องค์ประกอบที่ 1 คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ข้อย่อย 6.1.4 บริหารทรัพยากรและงบประมาณ โดยให้ใช้ผลการประเมินตาม
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างน้อยสี่รอบการประเมินล่าสุด
ประเด็นที่ 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ในการประเมิน ข้อ 6.2 องค์ประกอบที่ 2 คือ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ข้อย่อย 3) การสร้างสัมพันธภาพ โดยให้เสนอข้อมูลผลการ
ประเมิ น ตามแบบข้ อ ตกลงการประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการ อย่ า งน้ อ ยสี่ ร อบการประเมิ น ล่ า สุ ด เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
ประเด็นที่ 3 เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนแต่ละข้อ 6.1 – 6.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
สมรรถนะบริหารทุกข้อต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด
4.4 ข้อมูลการค้างชาระเงินของศูนย์ท่าม่วง
กองคลังได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาศูนย์ท่าม่วงพบว่ามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบหลักสูตร แต่ยังค้างการชาระเงินค่าเล่าเรียนจานวน 21 คน เป็นการค้างชาระค่าเล่าเรี ยนในจานวนภาคเรียน
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งต้องชาระค่ารักษาสภาพ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,010,500 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ กองคลังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชาระผ่านบุคคลอื่นโดยไม่นาส่งให้มหาวิทยาลัยได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่ าวเพิ่มเติมว่า หลั งจากที่ท่านอธิการบดีมอบหมายให้
คณะดาเนินงานติดตามผลและตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินของศูนย์ท่าม่วงอย่างใกล้ชิดนั้น พบว่า การชาระเงินค่าเล่าเรียน
ของศูนย์ท่าม่วงหรือศูน ย์ ต่างๆ นั้น จะชาระผ่านบุคคลอื่นและนาเงินส่งให้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ซึ่งนิสิต
นักศึกษาสามารถชาระเป็นเงินสด หรือดราฟ (ตั๋วแลกเงิน) ก็ได้ โดยนักศึกษาที่มาร้องเรียนนั้นจ่ายเป็นดราฟ (ตั๋วแลกเงิน)
เมื่อไปตรวจสอบยั งธนาคาร ท่าม่ว ง พบว่า ดราฟ (ตั๋ว แลกเงิน) ถูกเปลี่ ยนชื่อ ทาให้ ไม่มีเงินส่ งเข้ามหาวิทยาลัย
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นมี ห ลั ก ฐานการช าระเงิ น ค่ า เรี ย น และใบผลการเรี ย นมายื น ยั น แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ พ บว่ า
ศูนย์ท่าม่วงมีการปลอมแปลงเอกสารให้แก่นักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงดาเนินการให้นักศึกษาที่มีหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนและเอกสารยืนยันว่าได้ชาระค่าเล่าเรียนให้แก่มหาวิทยาลัย จริง ทั้งสิ้น 7 คน สาเร็จการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 พร้ อ มทั้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ดั ง กล่ า วท าสั ญ ญากั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยด าเนิ น การติ ด ต่ อ
ผู้ประสานงานของศูนย์ท่าม่วงเพื่อติดตามและทวงเงินชาระค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ฟ้องร้องผู้ประสานงานของศูนย์ท่าม่วงที่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการตรวจสอบพบว่านักศึกษา
กลุ่มดังกล่าวได้มีการชาระค่าเล่าเรียนจริง มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการอนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษา
มติที่ประชุม รั บ ทราบ การดาเนิ น งานติดตามและตรวจสอบข้อมูล ของนักศึกษาศูนย์ท่าม่ว ง และมอบหมาย
งานวินัยและนิติการดาเนินการตรวจสอบและติดตามทวงเงินชาระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาตามขั้นตอน และนาเสนอ
ที่ประชุมทราบในลาดับถัดไป

๑๐

4.5 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์จากฐานข้อมูล Scopus
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ร ายงานผลการตรวจสอบข้ อ มู ล การเผยแพร่ ผ ลงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากฐานข้อมูล Scopus ดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ค้นหาข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จากการ Search โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ที่เคยขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ระหว่างปี ค.ศ.2011 มีผลงานรวมไม่น้อยกว่า 52
ผลงาน และระหว่างปี ค.ศ.2006 – ปัจจุบัน (2017) มีผลงานรวมไม่น้อยกว่า 92 ผลงาน
2. ข้อสังเกตจากการสืบค้น
2.1 ผู้เขียนงานวิจัยจานวน 92 ผลงาน ระบุชื่อมหาวิทยาลัยคือ Bansomdejchaopraya
Rajabhat University (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1)
2.2 เมื่ อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ด าเนิ นการค้ น หาข้ อ มู ล จากการ Search โดยใช้ชื่อ
Bansomdejchaopraya Rajabhat University พบว่า No Affiliations were found (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความจาเป็นต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลในชื่อ Bansomdejchaopraya Rajabhat
University มิเช่นนั้น ระบบจะไม่สามารถประมวลผล และดึงข้อมูลการเผยแพร่ในฐานข้อมูลได้ ซึ่งส่งผลให้การสืบค้ น
ในปัจจุบันและในอนาคต จะไม่พบผลลัพธ์ตามจานวนผลงานที่มีอยู่จริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีการตรวจสอบการกรอกชื่อฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย ของบั ณฑิตให้ชัดเจนก่อนการส่ งผลงานวิจัยไปยังฐานข้อมูล Scopus เพื่อป้องกันการลงฐานข้ อ มูล
ผิดพลาดอีก
รองศาสตราจารย์ ป รี ย านุ ช กิ จ รุ่ ง โรจน์ เ จริ ญ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ มี
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากฐานข้อมูล Scopus เป็นลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจึงทาหนังสือไป
ยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล และ
เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงประเด็นที่เกิดขึ้น ขณะนี้รวบรวมผลงานวิจัยได้ทั้งสิ้น 92 ผลงาน โดยใช้
ชื่อ Bansomdejchaopraya Rajabhat University
มติที่ประชุม

รับทราบ การรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์จากฐานข้อมูล Scopus

4.6 การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทย
พิจารณาจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ โดยให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินการ เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนโดยตรง ลดขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสารที่จะนาไปใช้ในต่างประเทศ และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารรวมถึงลดการแปลที่ไม่มีมาตรฐาน และเพื่อสร้างการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สานักงาน ก.พ.ร. จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2
ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. จัดทาแผนการดาเนินงานจั ดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) โดยเริ่มดาเนินการในปี 2560 และให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 ตามแผนการดาเนินงานจัดทา
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา และให้จัดส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

๑๑

2. ให้รายงานผลการดาเนินงานจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) ตามแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. จานวน 2 ครั้งต่อไป ได้แก่ ภายใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564
3. กองสั ญ ชาติ แ ละนิ ติ ก ร กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ า งประเทศ จะสนั บ สนุ น
ส่วนราชการในการดาเนินการแปลเอกสารราชการ โดยจะให้คาปรึกษา แนะนา รวมทั้งตรวจสอบการแปลเอกสาร
ราชการโดยสามารถติดต่อประสานงานได้ ดังรายละเอียดแนบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตคาดว่าหน่วยงานราชการต่างๆ
ต้องทาแบบฟอร์มเอกสารราชการเป็น 2 ภาษา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จาเป็นต้องเตรียมความพร้อม
ในเรื่องนี้
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนการดาเนินงานจัดทา
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาในลาดับต่อไป
4.7 การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดาเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานที่มี
คุ ณ ภาพและด าเนิ น งานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ ส านั ก สถาบั น ศู น ย์ และระดั บ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้น าหลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ กพร.การประเมิน
คุ ณ ภาพ ของ สกอ. และการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ ปปช.
มากาหนดกรอบการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการ
บริ ห ารงานและการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้า พระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางการบริหารงานและการดาเนินงานให้แก่ผู้บริหารทุกหน่วย
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกหน่วยงานลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม รับทราบ การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารงานและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 และมติย่อการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕60
ในศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์ และการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 ในวั นเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.2 รายงานผลการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ราชภัฏฯ และสรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ร ายงานผลการจั ด โครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู่ ร าชภั ฏ
เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 13 – 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 และสรุ ป ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น งาน เพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยทราบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจาปี 2560
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่ง สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้านาเสนอรายงาน
ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ การ์เด้น คลิฟ
รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา โดยมีคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลั ย (กอม.) เข้าร่วมรับฟัง การรายงานด้ว ย
นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทาเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย จานวน 20
หน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 สรุ ปผลการจั ด กิจ กรรมสัปดาห์ แห่ งการเชิดชูเ กี ยรติ และการจัด งานวัน คล้า ยวัน พิร าลั ยสมเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจาปี 2560
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัด
งานคล้ ายวัน พิร าลั ย สมเด็จ เจ้ า พระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ์ (ช่ว ง บุนนาค) ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 14,
18 - 19 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวันที่ 28 – 29 มกราคม พ.ศ.
2560 ณ สนามกีฬานนทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 รายงานผลการดาเนินงาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างวันที่ 6 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.7 รายงานผลการดาเนินโครงการของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ ประจาเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 รายงานผลการดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตครู
คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการผลิ ต
บัณฑิตครู กิจกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ในวันศุกร์ที่ 13
ตุลาคม ,วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมพระยาประมวญวิชาพูล
สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 รายงานการดาเนินการประจาเดือนของห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งรายงานการดาเนินการ
สรุปข้อมูล ด้านการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม สถานภาพการบริการ จานวนผู้เข้าใช้ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ ประจาเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 รายงานผลการดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ ZUMO ด้วย Raspberry Pi
สาขาวิช าเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์อิเล็ กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการดาเนิ น
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ ZUMO ด้วย Raspberry Pi ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานผลการแข่งขันกีฬาวิชาการ และรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 44 รอบมหกรรมและสรุปภาพกิจกรรม
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รายงานผลการแข่งขันกีฬาวิชาการ “อีซีซี พัลเซิลไทยแลนด์ โอเพ่น
ครั้งที่ 8 และคาคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุ งเทพฯ การแข่งขัน กีฬาวิช าการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คาคม ซุโ ดกุ
ชิ ง แชมป์ ม หาวิ ท ยาลั ย 2560” ระหว่ า งวั น ที่ 11 – 12 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชัญ ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” รอบมหกรรม
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.12 รายงานจานวนบัณ ฑิต ที่จ ะเข้ารั บพระราชทานปริ ญญาบัตร ปี พ.ศ. 2560 และรายงานสรุ ป
การรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รองสอง
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งรายงานจานวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปี พ .ศ.2560 และรายงานสรุ ป การรั บ สมั ค รนิ สิ ต ใหม่ ภาคปกติ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ประเภทรั บ ตรง
(สอบคัดเลือก) รอบสอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัย
(Research Proposal) สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น 4) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทคนิควิชาการ
เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากยาเสพติด”
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ส รุ ป โครงการอบรมเรื่ อ ง “การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เทคนิ ค วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขเพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ปลอดภั ย
จากยาเสพติ ด ” โดยมี ผู้ ส นใจจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เข้ า ร่ ว มการอบรมจ านวน 200 คน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 สรุปรายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Google Apps for Education”
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ ส รุ ป รายงานผลการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “Google Apps for
Education” ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และ วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1092
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.16 รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน
นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ได้รายงานแผนการดาเนินงานการใช้งบลงทุน ของงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ (อู่ทองทวารวดี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 ผลการสอบทานการรายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดการสอบทานรายงานการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้ใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 และได้ส่งรายงานผลการสอบทานรายงาน
การเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ท ราบและด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จะติดตามผลการดาเนินงานภายในรอบ 6 เดือน

๑๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 รายงานจานวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
สานักงานอธิการบดี ได้รายงานจานวนผู้ ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจา ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 ถึง 15.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคาร 6
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.19 สรุปผลการประเมินพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
ฝ่ายประเมินผลและจัดทารายงานผล งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการประเมินพิธีถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพั ฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.20 สรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบและชี้แจงการตอบข้อเสนอแนะ
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบและชี้แจงการตอบข้อเสนอแนะ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับหน่วยรับตรวจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต ได้รายงานสรุปการปฏิบัติห น้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตามคาสั่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ 461/2560 เรื่อง สั่งการไปราชการของอธิการบดี สั่งการรักษาการแทนอธิการบดี และคาสั่งการยานพาหนะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 การสร้างสรรค์ผลงานนาฎยศิลป์ในการแสดง SUPER HERO OF THE WORLD
อาจารย์ ธ นกร สรรย์ ว ราภิ ภู อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช านาฎยศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ออกแบบการเต้นราในการแสดงละครเวทีของมหาวิท ยาลัยรังสิต เรื่อง SUPER HERO
OF THE WORLD ซึ่งเป็นหนึ่งในละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 9 ในโครงการ
“เสี ย งแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี : Sounds of Love” ซึ่ ง ได้ จั ด แสดง ณ โรงละครศาลาดนตรี สุ ริ ย เทพ ตั้ ง แต่ วั น ที่
24 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.23 การจัดโครงการบ้านสมเด็จฯเอนเตอร์เทนเมนท์ ปีที่ 5
สาขาวิ ช าการโฆษณาและธุ ร กิ จ บั น เทิ ง คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ จั ด โครงการบ้ า นสมเด็ จ ฯ
เอนเตอร์เทนเมนท์ ปีที่ 5 ตอน “ทีเด็จฯ 3 บอดี้สแลม เดอะ พาวเวอร์ ออฟ แชริ่ง คอนเสิร์ต” โดยจะมีการจัดแสดง
คอนเสิ ร์ ตโดยนั กศึกษาและมีศิล ปิ น คือ วงบอดี้ส แลม พร้อมเปิดตัว ศิล ปิน บ้านสมเด็จฯเรคคอร์ดและละครเวที
บ้านสมเด็จฯ เรื่องที่ 6 โดยจะมีการจ าหน่ ายบัตรในราคา 180 บาท (สาหรับบุคลากร/นักศึกษาบ้านสมเด็จ ฯ)
250 บาท (สาหรับบุคคลภายนอก) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนกิจกรรมการศึกษาในโครงการบ้านสมเด็จฯ
เอนเตอร์เทนเมนท์ (หากไม่มีงบประมาณจากสปอนเซอร์) โดยมีกาหนดจัดการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน
พ.ศ.2560 เวลา 15.00 – 24.00 น. สาขาวิชาการโฆษณาและธุ รกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุญาต
ในการใช้ ห้ อ งประชุ ม อาคาร 1 ชั้ น 4 (โดยยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม) ในวั น ที่ 18 - 21 เมษายน พ.ศ.2560
เวลา 09.00 น. – 24.00 น. และขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ และสิ่งพิ มพ์ต่างๆ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ
หน้าอาคารโรงแรม และภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.24 การขอศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว(National University of Laos) จะนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มาศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 หนังสือตอบรับ เรื่องการรับรองการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เป็นบุคคลสาคัญของโลก
มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ได้ตอบรับเรื่องการรับรองการเสนอชื่อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสาคัญของโลก ในปี 2561 ในฐานะ “SERVING
RELIGION, THE PEOPLE, AND THE NATION KNOWLEDGE VTRTUE SERVICE”
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 การคัดเลือกและมอบรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(IP Champion) ประจาปี พ.ศ.2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดาเนินการคัดเลือกและมอบรางวัล สถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Champion) ประจาปี พ.ศ.2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่
มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมสมัครคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” รุ่น 1
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ดาเนินการจัดหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ” รุ่น 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างบุคลากรต่างสถาบันฯ อันนาไปสู่ความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน

๑๗

สถาบันคลังสมองของชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการอบรม
ตามหลักสูตรฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.28 การรายงานมาตรการและแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้า
โครงการร้านค้าและบริการ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิต กรณีผู้ประกอบการศูนย์
อาหารช่อชงโค ใช้ว าจาไม่สุ ภ าพ ตามบั น ทึกข้อ ความที่ ศธ0564.10/20 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
คณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการจึงได้มีการประชุมหารือกันถึงมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและได้นา
แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาตรวจความ
เรี ย บร้ อยภายในมหาวิทยาลั ยทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิ ตนักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ควรหามาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในภาพรวม หากร้านค้า
ไม่ดาเนินการตามสัญญาที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยก็มีความจาเป็นที่จะไม่ต่อสัญญาในปีต่อไป
มติที่ประชุม รั บทราบ และมอบหมายส านั กกิ จการนิ สิ ตนั กศึ กษา ฝ่ ายกิ จการร้ านค้ า กองอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมดาเนินการหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
5.29 รายงานการประชุมโครงการร้านค้าและบริการ
โครงการร้านค้าและบริการ งานจัดหารายได้ ได้ส่งรายงานการประชุมโครงการร้านค้าและบริการ
ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 นายพิชัย งามยิ่งยวด ข้าราชการบานาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ทาเงินจานวนหนึ่งตก บริเวณตลาดปากซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ (เพชรเกษม 102) โดยนางสาวกชกร จันทร์กระจ่าง
นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 3 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ เ ก็ บ เงิ น ได้ แ ละน าส่ ง คื น ให้ แ ก่ น ายพิชัย
งามยิ่งยวด โดยไม่รับสิ่งตอบแทน นายพิชัย งามยิ่งยวด จึงขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ปกครองและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความซื่อสัตย์ และการกระทาดังกล่าวเป็นความดี
ที่ควรยกย่องชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสังคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 สื่อมวลชนนาผลการสารวจไปเผยแพร่
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์
และได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการส ารวจตามโครงการดั ง กล่ า วเผยแพร่ ล งใน สถานี โ ทรทั ศ น์ , หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิว ส์
หนังสือพิมพ์แนวหน้า สานักข่าวไทย และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.32 ประกาศ เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้กาหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกันภายใต้คาว่า “MORALITY” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่ าว จึงได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติและดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 3”
มหาวิทยาลัยจะดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ” สาหรับกิจกรรม
ระยะ 3 ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี รายละเอียดตามกาหนดการดังแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.34 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุน
ด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 โดยสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ องค์กร กอปรกับการยกระดับคุณภาพทางวิชาการให้สอดคล้องกับแนวคิด
ใหม่ทางวิชาการ บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนแนวปฏิบัติและนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงจัดทาประกาศฯ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการ
และการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูล
ให้แก่คณะ และหน่วยงานต่างๆในการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง และการดาเนินงานในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.
๒๕60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

6.2 โครงการประชุม เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
ป.ป.ช. เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย มคุ ณ ธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย”
อาจารย์ ดร.เพ็ ญ พร ทองค าสุ ก แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ สื บ เนื่ อ งส านั ก งาน ป.ป.ช. ให้ ท าง
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาข้อมูลส่งในรอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 นั้น มหาวิทยาลัยจึงจัด
กิจกรรม/โครงการประชุม เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ ป.ป.ช.
เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ของมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้ าร่วมประชุมตามวัน
เวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 ขอให้ดาเนินการแจ้งข้อมูลประกาศฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
การติดตามการปฏิบั ติการสอน การบริการวิช าการและการสนับสนุนด้านวิช าการเพื่อยกระดับคุณภาพวิช าการ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นั้น ขอให้ทุกคณะ และศูนย์ สานัก ดาเนินการแจ้ง
ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดังกล่าว ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
อาจารย์ ดร.คณกร สว่า งเจริ ญ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ การประชุมวิช าการเสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" The 1st
National and International Conference 2017 on “Education for Sustainable Locality Development”
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าสมัครเข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัย จานวน 35 คน รายละเอียดการสมัคร http://research2017.bsru.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18
กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัคร 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสาขาวิชาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

6.6 ขั้นตอนการจัดทาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ดร.จานงค์ ตรีนุมิตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการตรวจสอบงานพัสดุ ในเรื่องของ
การรายงานผลให้กรมบัญชีกลางและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าการรายงานผลจะมีความล่าช้าเกินกว่า
กาหนด จึ งได้จั ดทาเป็ น ขั้น ตอนการจั ดท าแบบรายงานผลการปฏิ บัติต ามแผนปฏิบั ติก ารจั ดซื้ อ/จัดจ้ าง เพื่อ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติตามขั้นตอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

