๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 13.00 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. อาจารย์อธิษฐาน
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๔. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
๑๕. นางสาวอรุณี
1๖. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
1๘. อาจารย์ทวีศักดิ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๑. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๓. นายสุชาครีย์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
2๖. อาจารย์ณัฐมน
2๗. อาจารย์ศศิกัญชณา
2๘. อาจารย์วิเชียร
๒๙. อาจารย์วรัญญา
3๐. อาจารย์ ดร.ทัชชญา
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ศรีลานุช
วณิชยานันต์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ปทุมชาติพัฒน์
ผ่องพิทยา
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วรรณบวรเดช
แก้วศรีมล
อภิรัตน์วรเดช

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
(แทน) ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
อาจารย์ ดร.ธิดา
อาจารย์อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
อาจารย์ ดร.สุภาพร
อาจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์สมภาศ
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์พรรณา
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์เชิดศิริ
อาจารย์อารยา
อาจารย์ปณิตา
นางบุษบงค์
นางสาววรรณดี
นางมรกต
นายสุวิทย์

สกุลกิม
อมร
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
ผลเจริญ
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อิสสระวิทย์
อินจวงจิรกิตต์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
มณีอินทร์
พูนพิน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
พัดเอี่ยม
ปานกลาง
นิลผาย
วาตะ
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปะกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ

๓

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
๓. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
5. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
8. อาจารย์กันยาวรรนธ์
9. อาจารย์วนิดา
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์
๑๑. อาจารย์ภัทิรา
๑๒. อาจารย์สุเมธ
๑๓. อาจารย์อดิเรก
๑๔. อาจารย์จีระพันธ์
๑๕. อาจารย์อมลณัฐ
16. อาจารย์ศิริพร
17. อาจารย์สุภัทรา
18. อาจารย์ธนัญญา
19. อาจารย์จักรพงษ์
20. อาจารย์สายฝน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
22. อาจารย์ปรียาภรณ์
23. นางสาวขนิษฐา

ดิลกสัมพันธ์
มีแก้วกุญชร
ทองสิน
อินทรสมพันธ์
มากสุข
ศิริสวัสดิ์ชัย
กีรติรัตนะ
กาเนิดสินธุ์
ชื่นชัน
สะอาดเอี่ยม
มาศมาลัย
ใจเย็น
วัชรพัฒนกุล
อ่อนเถื่อน
โชติกิจนุสรณ์
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
บัวทอง
สืบสวัสดิ์
พึ่งประจวบ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเพ็ญ
2. นางสาวกัลย์ธมน
3. อาจารย์อภิญญา

หงส์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์
หนูมี

หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

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

ธีรการุญวงศ์
รีรานนท์
ดวงลิวงษ์
แสงมาศ
พลอาชีพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

๔

เริ่มประชุม เวลา 13.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่มีการแก้ไข

เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 โดยไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม
การแก้ไข

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่มี

เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข
ดังนี้
ในหน้า 34 ตัดข้อความ “ส่วนสาเหตุของการที่นิสิตนักศึกษาต้องเข้าคิวเป็นแถวยาวนั้น เนื่องมาจาก
การรอคิวเพื่อถ่ายรูปกับงานเทคโนโลยีการศึกษา”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุ มคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2559 โดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเตรียมความพร้อมรับนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่
นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ การรายงานตัวนิสิตนักศึกษา รอบที่ 3 ในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแหล่งเงินงบประมาณ และอนุมัติจ้างออกแบบ (โดยวิธีคัดเลือก
แบบจากัดข้อกาหนด)
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้จัดทารายละเอียดของอาคารปฏิบัติการและอาคาร
เรี ย นรวม 12 ชั้น (รวมชั้ น ลอย 1 ชั้ น ) เพื่อ ใช้ ประกอบการจ้ างออกแบบ และได้ ทาการประมาณราคา
ค่าออกแบบเป็นเงินทั้งสิ้น 2,929,125 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
โดยคิดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี และมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) ขอสนับสนุนแหล่งเงินงบประมาณการจ้างออกแบบอาคารดังกล่าว จานวน 2,929,125
บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
2) ขออนุมัติจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้
ในการจ้างออกแบบอาคารดังกล่าว จะใช้ จากงบประมาณบูรณะทรัพย์สิน และการของบประมาณแผ่นดิน
ต่อจากนี้ไป รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ก่อสร้างอาคารหลังใหญ่ จะให้เฉพาะงบซ่อมปรับปรุง จานวนเงินไม่เกิน
25 ล้ านบาท จากการสั งเกตงบประมาณที่อนุมัติ จะอยู่ที่ประมาณ 18 - 19 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาล
พิจ ารณาจากอัตราการเกิดของประชากร และแนวโน้มการเข้ าสู่ มหาวิทยาลั ย จุดเด่นของประเทศ และ
แนวโน้มการของบประมาณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากที่เคยได้รับเป็นรายหัว หากหลักสูตรใดไม่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ จะไม่มีงบประมาณรายหัวให้ และจะอนุมัติงบประมาณตามโครงการที่จาเป็นกับประเทศ
เท่านั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์มา กล่ าวเพิ่มเติมว่า เห็ นชอบในหลั กการควรมี
แบบรองรับไว้ และในส่วนของรายละเอียดต่างๆ มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม โดยใช้งบประมาณบูรณะทรัพย์สิน แต่จะอนุมัติงบประมาณให้เท่าใดนั้นต้องพิจารณารายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติมก่อน และในส่วนของการของบประมาณ มอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สารวจ
ทุกอาคารและจัดทาแผนงบประมาณปรับปรุงทุกอาคารไว้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั ก การโดยใช้ แ หล่ ง งบประมาณบู ร ณ ะทรั พ ย์ สิ น และมอบหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และมอบหมายกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
สารวจทุกอาคารและดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณปรับปรุงทุกอาคารไว้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
4.2 การขอเช่าใช้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัย
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด ได้ขอเข้านาเสนอการติดตั้งอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และสานักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอของ
บริ ษั ท ฯ โดยเสนอ 2 แนวทาง คื อ แนวทางที่ 1 ขอติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย ( Wi-Fi) ภายใน
มหาวิทยาลัย และ แนวทางที่ 2 ขอร่ วมใช้อุปกรณ์อินเตอร์เ น็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลั ย จานวน
350 ชุด โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
จากัด ในแนวทางที่ 2 มีความเหมาะสม ซึ่งการดาเนินการไม่ส่ งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่าย
แบบไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัย
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2) หากมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้ดาเนินการ ทางบริษัทฯ ยินดีชาระค่าใช้พื้นที่และค่าใช้
กระแสไฟฟ้า เหมาจ่ ายในอัต ราปี ล ะ 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้ ว น) ให้ แก่ มหาวิทยาลั ย
เป็นสัญญาระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 – 30 เมษายน พ.ศ.2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ
การขอเช่าใช้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น จากัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า กล่ าวเพิ่มเติมว่า ควรมีข้อมู ล การติดตั้ง อุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยละเอียด
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามข้อ เสนอของบริษั ท ทรู มูฟ เอช ยู นิเ วอร์ แซล คอมมิว นิ เคชั่น จากัด และ
มอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ศึกษารายละเอียดและข้อมูล ในเชิงลึกเพิ่มเติม และนาเสนอให้ที่ประชุม
ทราบในครั้งต่อไป
4.3 รายงานการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ด าเนิน การตรวจสอบลู ก หนี้เ งิน ยืม นอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีข้อตรวจพบว่า
1) ลูกหนี้ชาระคืนเงินยืมเป็นเงินสดจานวนมาก จานวน 147 ราย จานวนเงินยืม
ตามสัญญา 25,442,604 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่บาทถ้วน) คืนเป็นเงินสดจานวน
16,800,661.14 บาท (สิบหกล้านแปดแสนหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40.20 - 100
2) ลูกหนี้ชาระคืนเงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กาหนด จานวน 493 ราย ซึ่งเป็น
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
จากข้อมูลข้างต้น สานั กงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อสั งเกตประกอบการตรวจสอบทุกปี
โดยปี 2557 ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยต้องมีระบบการควบคุมการอนุมัติและติดตามลูกหนี้เงินยืม ดังนี้
1) การอนุมัติเงินยืมให้มีการควบคุมมิให้อนุมัติเงินยืมเกินความจาเป็น และผู้ยืมต้อง
ส่งใช้คืนเงินยืมตามสัญญายืมฉบับเดิมให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะอนุมัติให้ยืมใหม่ได้ เพื่อป้องกันการนาเงินราชการ
ไปหมุนใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามทวงถามลูกหนี้ให้ส่งใช้ใบสาคัญหรือเงิน
เหลือจ่ายเร่งด่วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกาหนดโดยเคร่งครัด
3) สั่ ง ให้ มี ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กรณี ลู ก หนี้ ค้ า งช าระนานเกิ น ก าหนดเป็ น
เวลานาน
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอทราบการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะครบทุกข้อหรือไม่ เหตุใดยังมีลูกหนี้
ชาระคืนเงินยืมเป็นเงินสดจานวนมาก หรือมีลูกหนี้ชาระคืนเงินยืมล่าช้าเกินระยะเวลาที่กาหนดเป็นเวลานาน
2) มหาวิทยาลัยได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกหนี้ค้างนานเกินกาหนด
เป็นเวลานาน ของงวดปีพ.ศ. 2558 หรือไม่
3) ขอให้ ชี้ แ จงให้ ส านั ก ตรวจสอบการเงิ น ที่ 14 กลุ่ ม ที่ 3 ภายในวั น ที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2559
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ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ดา เกณฑ์ม า กล่ า วเพิ่ม เติ มว่ า มอบหมายให้ ค ณบดี แ ละ
ผู้อานวยการสานักชี้แจงให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ และวางแผนการดาเนินการให้
รอบคอบและรัดกุม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าการดาเนินโครงการต่างๆ ไม่ควรยืมเงินเกินค่าใช้จ่ายจริง
ส่วนมาตรการควบคุมการติดตามเงินคืนนั้ น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทาหนังสือทวงถามเป็นระยะ หาก
คณาจารย์หรือบุคลากรยังไม่ดาเนินการคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนดจะถูกหักเงินเดือน
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้คณบดีและผู้อานวยการสานักชี้แจงให้คณาจารย์และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทราบ และดาเนินการควบคุมติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบของ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
4.4 แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
ตรวจประเมิน
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น การจั ด การศึ ก ษา
นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โครงการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบั ณฑิต เมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติเห็ น ชอบผลการตรวจประเมิ นในหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีผลประเมินระดับ “ต้องปรับปรุง” โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงก่อน
ภายใน 1 ภาคการศึก ษา หากปรั บ ปรุ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกับ กรณี “ไม่ผ่ า น” และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาขอส่ งแนบสรุป ผลการตรวจประเมิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน หากมหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าผลการตรวจประเมินไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยสามารถทักท้วงผลการประเมินในแต่ละหลักสูตรได้ โดยให้เสนอข้อมูลสภาพจริง ณ วันที่ตรวจ
ประเมิ น ไปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ นี้
หากมหาวิทยาลัยไม่ทักท้วงภายในเวลาที่กาหนด สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาถือว่าสถาบันอุดมศึกษา
ยอมรับผลการประเมินดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการตรวจประเมินของคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา สรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านการเปิดดาเนินการหลักสูตร ยังไม่พบว่ามหาวิทยาลัยมีการกาหนดกลไก
การกากับติดตามคุณภาพการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งของ IQA
ของสถาบันที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการเปิดหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งดังกล่าว ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ประเด็นที่ 2 ด้านอาจารย์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
พ.ศ. 2554) ในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งในวันที่ตรวจประเมินยังไม่พบหลักฐานที่เป็น
เอกสารยืนยันประสบการณ์การสอนของคณาจารย์ที่ชัดเจน มีเพียงคากล่าวยืนยันจากเจ้าตั วเท่านั้น รวมทั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ใหม่ ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการและไม่ปรากฏผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับนักศึกษา

๘

ประเด็นที่ 4 ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและบริการนั กศึกษา ยังไม่พบว่ามหาวิทยาลัย
มีระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ที่เป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ บัญชีผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านเป็นการใช้ร่วมกันของนักศึกษาทุกคน และไม่ชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอสาหรับนักศึกษา
ในการเดินทางยามค่าคืนจากถนนใหญ่มาถึงพื้นที่ตั้งของศูนย์ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และสองข้าง
ทางไม่ใช่พื้นที่ชุมชน รวมทั้ง หนังสือ ตาราเรียนในห้องสมุดไม่ทันสมัย มีนักศึกษาเข้าใช้งานเป็นจานวนน้อย
ประเด็ นที่ 5 ด้ านนั กศึ กษา ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นการก ากั บคุณภาพ
โดยอาจารย์ประจาศูนย์นอกสถานที่ตั้ง กรรมการกากับคุณภาพของคณะวิชาไม่มีส่วนร่วมใดๆ มีเพียงประธาน
หลั กสู ตรในที่ตั้งเท่านั้ นที่มาทาหน้ าที่เป็ นผู้ ให้ คาแนะน าเป็นกรณีๆ ไป รวมทั้งระบบการรับเข้าเป็นนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้ดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของระบบของสถาบัน เช่น การลงทะเบียนเรียน การสาเร็จ
การศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนไม่มีความชัดเจนว่าจานวนชั่วโมงที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีฯ หรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่ผู้บริหารแจ้งกับที่นักศึกษาแจ้งมีจานวนชั่วโมงเรียนที่ไม่ตรงกัน และ
เวลาที่นักศึกษาใช้ในการทากิจกรรมเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เรียน (วันศุกร์ - วันอาทิตย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสรุปผลการตรวจ
ประเมิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ทั้ ง 4 ประเด็ น นั้ น มอบหมาย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ชั ย
ปทุมชาติพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ วางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ให้ ล ะเอียดรอบคอบและรัดกุม โดย ประเด็น ที่ 1 ด้านการเปิดดาเนิน การหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มอบหมาย ผู้ช่ วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการหาหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดการเปิดหลักสูตร
จานวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ หรือทาแบบสารวจความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็ น ที่ 2 ด้ า นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.วิ โ ฬฏฐ์
วัฒนานิมิตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ฝ่ายวิชาการให้คาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ประเด็นที่ 4 ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและบริการนักศึกษา มอบหมายอาจารย์ ดร.
ปวิ ช ผลงาม และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เผด็ จ ก๋ า ค า ให้ ค าแนะน าทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การทาง
ด้านเทคโนโลยีและห้องสมุด และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ดูแลและวางแผนเพิ่มเติม
ด้านความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษา หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประชุมหารือ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณจิตร แก้วศรีมล เสนอต่อที่ประชุมว่า หากมีโอกาสพัฒนาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีควรใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นมากกว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิตนักศึกษาในท้องถิ่น

๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชัย ปทุมชาติพัฒ น์ และผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั นทร์วิภ า ดิล กสั มพันธ์ พิจ ารณาหลั กสู ตรที่จะเปิดใน
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ถ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นนั้น อาจจะต้องพัฒนาหลักสูตร
2 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ

4.5 ขอรับพระราชทานผ้ากฐิน ประจาปี 2559
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์ขอรับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต เป็นเจ้าภาพในการนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559 ไปทอดถวายพระสงฆ์จาพรรษา
ถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ถนนอัมรินทร์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่
29 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 แรม 13 ค่ า เดื อ น 11 เวลา 10.00 น. เพื่ อเป็ น การบ าเพ็ญ กุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้
เสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์ก ารยูเนสโกประกาศยกย่องท่านเป็น
บุคคลสาคัญของโลก ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลั ยจึงจัดทาโครงการสื บสานประเพณีถวายผ้าพระกฐิ น
พระราชทาน ประจาปีงบประมาณ 2559 และจัดทา (ร่าง) ใบฎีกาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานเพื่อบาเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.6 (ร่าง) ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ของ
ข้อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ง และการแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ดาเนินการในลาดับต่อไป

4.7 (ร่าง) ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2558
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดาเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมิน

๑๐

เพื่ อคั ดเลื อ กแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทผู้ บริ ห าร ต าแหน่ งผู้ อ านวยการกองหรื อ เที ยบเท่ า จ านวน
7 ตาแหน่ง ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี จานวน 1 ตาแหน่ง
2) หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
3) หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 1 ตาแหน่ง
4) หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 1 ตาแหน่ง
5) หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 ตาแหน่ง
6) หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 ตาแหน่ง
7) หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 1 ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
นั้ น ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเป็ น ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุด มศึ กษา (สายสนับ สนุ น) เท่า นั้ น ทั้ ง นี้ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้เช่นกัน แต่จะต้องดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ หรือ ชานาญ
การพิเศษตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. กาหนด ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่ดารง
ตาแหน่งระดับปฏิบัติการเท่านั้น จึงไม่สามารถเข้ารับการสมัครตาแหน่งนี้ได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานยังไม่ได้
ดาเนินการส่งกรอบอัตรากาลังดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า มอบหมายให้ ค ณะและ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ เร่ ง ด าเนิ น การก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ได้รับการประเมินสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อคณะและหน่วยงานต่างๆดาเนินการแล้ว
เสร็จมหาวิทยาลัยจะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ดาเนินการในลาดับต่อไป

4.8 ปฏิทินการติดตามประเมินค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานและการกาหนดกรอบ
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น ให้กับคณะ สานักต่างๆ ในวันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ.2559
และได้จัดทาปฏิทิน การติดตามประเมิน ค่างานและการกาหนดกรอบตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
กาหนดส่งแบบประเมินค่างานตามประเภทของตาแหน่งที่จาเป็นของหน่วยงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร ดาเนินการในลาดับต่อไป

4.9 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม พ.ศ.2559

๑๑

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลิ น ดา เกณฑ์ ม า กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ข้ อ 2.1 คณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านการให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เพิ่มชื่ออาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชุดที่ 1 ในวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2559 ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน / ผู้รับบริการ
/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลบุคคล มาที่ งานเลขานุการ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อจัดเตรียม
แฟ้ ม ข้ อมู ล ในการกลั่ น กรองรายชื่ อ ภายในวั น ที่ 30 มิถุ น ายน พ.ศ.2559 และคณะกรรมการชุ ด ที่ 2
กลั่นกรองแบบสารวจและประมวลผลแบบสารวจเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร / หลักฐาน
และนาส่งที่ งานเลขานุการ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 และ
นาส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการ

4.10 การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : มีจิตสาธารณะ
ทักษะการสื่อสารดี มีความเป็นไทย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และในส่วนของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพของ
นิสิตในระหว่างการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา จะต้องมีอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ มีจิตสาธารณะ
ทั ก ษะการสื่ อ สารดี มี ค วามเป็ น ไทย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต ดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยได้จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่มีส่วนเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตเป็น
2 ระดับ คือ กิจกรรมตามอัตลักษณ์ระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมตามอัตลักษณ์ระดับคณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้นาคู่มือแนะนามหาวิทยาลัยและคู่มือแนะนากิจกรรมแจกนิสิตนักศึกษา
ในวันปฐมนิเทศ และวันประชุมคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 4/๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒

๕.2 การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานั กบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)”
รุ่นที่ 27
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลั ยจัดการ
ฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความรู้และทักษะการ
จัดการ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กาหนดจัดระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรม
ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียนในอัตราคนละ 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) และส่งใบสมัครให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.3 การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ประจาปีการศึกษา
2559 - 2560
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะเปิดการศึกษาในหลักสูตร
วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร (วปอ.) รุ่ น ที่ 59 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 – 2560 จึ ง ขอให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด โดยต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า 52 ปี
และไม่เกิน 55 ปี (เกิดระหว่าง 2 ตุลาคม พ.ศ.2503 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2507) และต้องมีเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาการศึกษาทั้งหมด เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร ว.ป.อ. รุ่นที่ 59 จานวน 1 ราย
ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 เชิญเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล “นักบริหารดีเด่น”ประจาปี
2559 “EXECUTIVE OF YEAR 2016”
คณะกรรมการรางวัลไทย ได้ดาเนิน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้นาองค์กร
เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจาปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน มี ส่ ว นร่ ว มหรื อ อุ ทิ ศ ตนเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและประเทศ
คณะกรรมการรางวั ล ไทย จึ ง ขอเชิ ญ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาเข้ า ร่ ว มยุ ท ธศาสตร์
การสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ โดยส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวาย
ในหลวงประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจาปี 2559 หรือคัดสรรบุคลากรในองค์กรเข้าร่วม
โครงการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

๕.5 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ พร้อมบุคลากรปฏิบัติงานสอบ
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ กรมการปกครอง ในการด าเนิ น งาน
จั ด สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ ในต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานปกครองปฏิ บั ติ ก าร
(ปลัดอาเภอ) โดยกาหนดจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ในการนี้เพื่อให้การดาเนินงานจัดสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลั ย
สวนดุสิ ตจึ งขอความอนุ เคราะห์ใช้ส ถานที่ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้า พระยาพร้อมบุคลากร
ปฏิบัติงานสอบแข่งขัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 การเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและรับพระราชทานถ้วยรางวัล
สานักงานเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้แจ้งเรื่องการขอ
พระราชทานพระวโรกาสเข้ า เฝ้ า ฯ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ของอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
จ านวน 4,000,000 บาท (สี่ ล้ า นบาทถ้ ว น) กั บ ขอพระราชทานพระวโรกาส ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ที่ช นะเลิ ศการเข้ ารั บ พระราชทานปริ ญญาบั ตร ประจาปีการศึกษา 2558 และคณะอธิการบดี ดังกล่ า ว
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 ขอขอบคุณและอนุโมทนาการบริจาคเงินสนับสนุนการดาเนินงานมูลนิธิฯ
มูล นิ ธิมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ได้ส่ งหนังสื อขอบคุณและอนุโ มทนาการบริจาคเงินสนับสนุน
การด าเนิ น งานของส านั ก งานกลางมู ล นิ ธิ ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ โดย ทปอ.มรภ. (มรภ. 38 แห่ ง ) ได้ ใ ห้
ความเห็นชอบสนับสนุนแห่งละ 16,000 บาท (เพื่อการบริหารสานักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 การจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 )
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์
การให้ คะแนนตามคารับ รองการปฏิบั ติร าชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานั กงาน ก.พ.ร. ขอน าส่งรายละเอียดตัว ชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของตัว ชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้า
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔

๕.9 หนังสือขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมลงชื่อสนับสนุนการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณปรับเพิ่มและเยียวยาเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ ร้อยละ 8
ตามที่ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
มีหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ลงชื่อสนับสนุน
การปรับเพิ่มและเยียวยาเงินเดือนร้อยละ 8 เพื่อยื่นต่อนายกรัฐมนตรี บัดนี้การเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
โดยมีสถาบันที่ร่วมลงชื่อจานวน 22 สถาบัน มีจานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ร่วมลงชื่อจานวน 1,790 คน และได้ทาตามมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) โดยได้นามติดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้
ลงนามเห็นชอบแล้ว ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการนาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 ขออนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี 2559
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล และรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2559 หรือมีแผนที่จะดาเนินการภายในปี
2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าเล่ ม
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2559 เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อม
รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เพิ่มเติมสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๕.12 รายงานการดาเนินการคืนผลประโยชน์ส่วนเกินทุน
กองคลัง ส านั กงานอธิการบดี ได้ขอถอนคืนกาไรส่ วนเกินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 มาจั ดเก็บ ที่บัญชีเงิน ฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภทของกองทุน และบริษัทหลั กทรัพย์จัดการ
กองทุน ทั้ง 3 แห่ง ได้ดาเนินการคืนผลกาไรส่วนเกินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยตามประเภท
ของกองทุน ซึ่งดาเนินการ ดังนี้
1. บริษัทหลั กทรั พย์ จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) กาไรส่ว นเกินทุน จานวน
1,379,400.33 บาท บัญชีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวมวรรณ จ ากั ด ก าไรส่ ว นเกิ น ทุ น จ านวน
1,251,140.20 บาท บัญชีกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

๑๕

3. บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด ก าไรส่ ว นเกิ น ทุ น จ านวน
1,861,240.37 บาท บัญชีกองพัฒนาบุคลากร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 สรุปจดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปข้อมูลจดหมายจากมหาวิทยาลัยอุตระ
มาเลเซีย เรื่องการต่ออายุ MOU ระหว่าง UUM และ BSRU มีประเด็นดังนี้
1) UUM และ BSRU มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553
และมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6 ปี
2) รายละเอียดของ MOU มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ความร่ ว มมื อในการแลกเปลี่ ย นคณาจารย์ นิสิ ตนั กศึ กษา ความร่ ว มมือ ทาง
การวิจัย ความร่วมมือในกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
2) เนื้อหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน
เช่น หน้า 1 และ 2 ยังอ้างถึง “the university act 1999” และ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3) การพิมพ์ผิดในจุดที่สาคัญ เช่น นามสกุล ผู้มีอานาจ ในหน้าที่ 7
4) ขาดชื่อตาแหน่งของพยานของฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในหน้าที่ 7 ให้สมดุลกับทางฝ่าย UUM
3) เนื้ อความในจดหมายนา คณบดีคณะศิล ปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งว่าทาง
มหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย มีความยินดีต่ออายุ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จากที่กล่ าวมาข้างต้น เห็ นควรต่ออายุ MOU โดยปรับแก้เนื้อหาให้ ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการลงนามให้เป็นทางการเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 ประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็ จเจ้ า พระยา เรื่ อ ง การจัด สวัส ดิก ารพนัก งาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ได้ ป รั บ ปรุ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) เพื่อให้การจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 รายงานผลการสอบ O – NET และผลงานของนักเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้น ป.6, ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 และผลงานของนักเรียน
ในปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๖

๕.16 สรุปผลการดาเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิต ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ ได้ส่งสรุปผลการดาเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิต ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 เพื่อนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.17 รายงานสรุปจานวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และรายงานสรุป
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2559
สานั กส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบียน ได้รายงานสรุปจานวนผู้ ส มัครสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบแรก มีผู้สมัครสอบจานวน 572 คน สาหรับภาคพิเศษ มีการสอบสัมภาษณ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559 มีจานวนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 448 คน และได้รายงานสรุป
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี พ.ศ.2559 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557, ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) จาแนกระดับและชื่อปริญญา ระดับปริญญาตรี
มีผู้สาเร็จการศึกษา 4,155 คน และระดับบัณฑิตศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษา 213 คน รวมทั้งสิ้น 4,368 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานโครงการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ในหัวข้อ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นักวิจัยพบนักลงทุน พบกันแบบไหนทุกคนได้ผลงาน” ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9) ชั้น 8
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.19 สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์
ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภ าค เมื่อวัน ศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

๕.20 รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับการบริหารงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ได้สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ และทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับการบริหารงาน
ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 16.30 – 20.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 , 6
และ 9 อาคาร 11 และคณะกรรมการดาเนินโครงการ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลการ
ประเมิน และได้สรุปผลการประเมินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.21 สรุ ปผลการประเมิน ความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดผลสาเร็จฯ
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
และการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ KPI & PMS เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม
บ้านรับรอง ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทาการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จขององค์กรและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 52 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 33 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.22 รายงานสรุปผลการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงและด้านรายงานการเงิน
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุ ปผลการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งและด้ า นรายงานการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558
ให้ส่ว นราชการได้พิจารณา และนาข้อเสนอแนะไปพัฒ นาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.23 รายงานสรุปผลการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ได้ ร ายงานสรุ ป ผลการสอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 เพื่ อ รายงานผลการสอบทาน ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๘

๕.24 สรุปผลความพึงพอใจของโครงการอบรม เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด ”
รุ่นที่ 2
กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “รู้เท่าทันกฎหมาย
ห่างไกลความรับผิด” รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้จัดทาสรุปผลประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.25 จดหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสือเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสือเจี้ยน Professor Dr.Michael J.K. Chen มีจดหมายตอบขอบคุณ
สาหรับจดหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.26 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : รายวิชากลุ่มวิชาชีพครูและ
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เกิดกลไกและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาตลอดจนเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดแนวทางในการกากับ
และพัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบัน ซึ่งเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพตามกรอบ
ที่ คุ รุ ส ภาก าหนดไว้ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ า สตรบั ณ ฑิ ต ต่ า งๆ
ของคณะครุศาสตร์ โดยหลักสูตรที่ได้พัฒนา/ปรับปรุงนี้จะนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2560 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.27 รายงานผลการดาเนินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ก าหนดจั ด โครงการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง แนวทางการจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ
อนุสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญ ญา ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9) ชั้น 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
และทราบแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙

๕.28 รายงานผลการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
“ผู้ น าเยาวชน เรี ย นรู้ งานสื บ สานพระราชดาริ รุ่นที่ 2” โดยผ่ านกระบวนการบรรยายและการแบ่งกลุ่ ม
ฝึกอบรม และการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถีเกษตรของพ่อ” ระหว่างวันที่ 1 และ วันที่ 7 เมษายน
พ.ศ.2559 และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจาปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่
8 เมษายน 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และมีคุณค่าของไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.29 รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA)
นางสาวนฤมล คีรี ว งค์ สั ง กัด หน่ ว ยตรวจสอบภายในได้เ ข้า ร่ว มอบรมโครงการ “อบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Financial and Compliance” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ และผู้เข้าร่วมได้สอบ
ผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ของกรมบัญชีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.30 สรุปรายงานการจัดอบรม เรื่อง “การซ่อมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน”
งานบริ ก ารวิ ช าการไอซี ที ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ ส รุ ป รายงานการจัด โครงการกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนิสิตนักศึกษา โดยจัดการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น
เพื่ อ แนะน างานบริ ก ารซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น ส าหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 20 เมษายน
พ.ศ.2559 ณ ห้องการเรียนรู้สารสนเทศ (Edu Rom) อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.31 รายงานผลการเข้ า ร่ ว มประชุ ม แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจ้ า งงานคนพิ ก ารใน
หน่วยงานของรัฐ
งานวิ นั ย และนิ ติ ก าร กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได้ ร ายงานผลการเข้ า ร่ ว มประชุ ม แนวทาง
การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐

๕.32 รายงานการเข้าร่วมสังเกตการณ์
นางสาวทั ศ นี ย์ รั ก รงค์ ได้ ร ายงานผลการเข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ใ นโครงการสั ม มนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทิ ศ ทางการพั ฒ นางานด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในวั น ที่ 27 เมษายน
พ.ศ.2559 ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จังหวัดนนทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.33 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ เ รี ย นเชิ ญ อธิ ก ารบดี เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2559
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องเอซีคาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.34 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน พ.ศ.2559 และได้รายงานสรุปการเข้าร่วมงานและการลงนาม
ในเอกสารในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.35 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลโครงการจัดงานไหว้ครู ประจาปี 2558 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
2) รายงานการจัดโครงการกิจการรายได้ของมหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน
พ.ศ.2559 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
3) รายงานการจัดงานทาบุญปีใหม่ ประจาปี 2559 และผลการจัดโครงการฝึกอบรม
“การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในงานพิธีการ” ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.36 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้
รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์ พั ฒ นโยธิ น อาจารย์ กั น ยาวรรรธ์ ก าเนิ ด สิ น ธุ์
อาจารย์ น นท์ ณ ธี ดุ ล ยทวี สิ น ธิ์ และอาจารย์ ภั ท รเวช ฟุ้ ง เฟื่ อ ง ร่ ว มอบรมสั ม มนาร่ ว มกั บ กระทรวงการ
ต่างประเทศ เรื่อง “สมานฉันท์ในความหลากหลายของอาเซียน” ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ.2559
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ

๒๑

2) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน พ.ศ.
2559 ณ จังหวัดชลบุรี
3) สาขาวิ ช าภาษาไทย ได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการ การประชาสั ม พั น ธ์ แ นะแนว
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน พ.ศ.2559
4) สาขาวิช าธุร กิจ อิสลาม ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าน
สัมพันธ์ศิษย์เก่าธุรกิจอิสลาม ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องสีหราชเดโชชัย อาคาร 27 ชั้น 4
5) อาจารย์ วิ ท วั ส กรมณี โ รจน์ ได้ ร ายงานผลการเผยแพร่ ก ารแสดงผลงานสร้ า งสรรค์
ชุด Like a paper และ การแสดงชุด “Music Visualization” ในโครงการเทศกาลเต้นรา ศิลปะการแสดง
สวนสุนันทา SPA Dance Festival 2016 (Suan Sunandha Performing Arts) ในวันที่ 28 เมษายน –
1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.37 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ วและได้รายงานผลการจัด
กิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) รายงานผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Phoenix Academy, Perth,
Australia และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559
2) รายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง สมุนไพรไทยและการทาลูกประคบ
สมุนไพรเพื่อการค้า ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
3) รายงานสรุ ปผลโครงการบริการวิชาการทางสังคม งบประมาณแผ่นดิน ปีพ.ศ.2559
เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารให้กับตารวจในสานักงาน ระหว่างวันที่ 8 - 9
ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 11
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.38 รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โครงการงบกลางอธิการบดี ประจาเดือนเมษายน พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปการใช้งบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประเภท บกศ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการงบกลางอธิการบดี อนุมัติเงินงวดทั้งหมด
แล้ว เป็นจานวนเงิน 10,000,000 บาท ( สิบล้านบาทถ้วน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559
จานวนเงิน 4,434,420.58 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๕.39 รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นายสุ ชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้รายงานการเข้าร่ว ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.40 รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ความหมากหลายทางชีวภาพฯ
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดประชุม เมื่อวันศุกร์ที่
22 เมษายน พ.ศ.2559 และได้สรุปผลการประชุม 4 ข้อ ดังนี้
1) รายงานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
3) Master Plan ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
4) แบบอาคารสานักงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิชั ย ปทุ ม ชาติ พั ฒน์ กล่ า วเพิ่ม เติม ว่ า ที่ ม าของโครงการนี้ ตั้ ง แต่
มหาวิทยาลัยได้รับเป็นเจ้าภาพประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏระดับประเทศ เมื่อปีพ.ศ.2557 โดยมหาวิทยาลัย
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการดังกล่าวและจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ ณ ศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดี ซึ่งได้ดาเนินการเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้รับอนุมัติ ทั้งสิ้น 16
แห่ง ซึ่งรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปตกลงความร่วมมือทาง
วิช าการ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ขณะนี้ศู น ย์ การศึ กษาอู่ท องทวารดีต้ อ งด าเนิน การจั ด ตั้ ง
ศู น ย์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพฯ โดยมี เ งื่ อ นไข ดั ง นี้ 1) มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงาน 2) ดาเนินการสร้างอาคารสานักงานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ งบประมาณ 10 ล้านบาท
และได้รับงบประมาณในการบริหารงานเบื้องต้น ทั้งสิ้น 2 แสนบาท
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ดาเนินการเสนอแผนการ
ดาเนินงานและรายละเอียดทั้งในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและการสร้างอาคารสานักงาน
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
5.41 การฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)”
รุ่นที่ 15
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยดาเนินการ
จัดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” รุ่นที่ 15
โดยกาหนดจัดระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
และขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการฯ
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๓

5.42 รายงานผลการเข้าร่ว มประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2560 – 2564) : ภาคกลาง
สถาบั นวิจั ย และพัฒ นา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในการเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2560 –
2564) : ภาคกลาง ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ A-B
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.43 รายงานผลการจัดงานเทศน์มหาชาติ “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติ “128
ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 26 27 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็น
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์”
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.44 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทาโครงการ “เตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559” จานวน 3,500 คน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6
กรกฎาคม พ.ศ.2559 รวม 7 วัน (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต ใหม่ จะใช้ ง บประมาณจากเงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษาโดยจะถู ก ตั ด จากทุ ก สาขาวิ ช า
200 บาท ต่อนิสิต 1 คน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.45 รายงานผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”
สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
กับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้ างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น” ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่ า งวั น ที่ 14 -28 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัย 10 แห่ง ในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ผู้ควบคุมนิสิตจานวน
21 คน นิสิตจานวน 249 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๔

5.46 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จเจ้ าพระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช า ได้ จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรึกษาหารือการ
ดาเนินงานและพิจารณาการขออนุญาตดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2) ส านั กประชาสั มพัน ธ์แ ละสารสนเทศ ได้ รายงานผลการเข้าร่ว มงานวันสถาปนากรม
ประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.47 ความก้าวหน้าในการจัดทาผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ขณะนี้มี อาจารย์
ที่ได้รับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาตราจารย์คิ ดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ของจานวนอาจารย์ทั้งหมด
และมีอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการทาผลงานทางวิชาการด้วย ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีการจัดโครงการระบบพี่เลี้ยง
โดยโครงการนี้สามารถทาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากและ
มีความตื่นตัวมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.48 ชี้แจงการดาเนินการขอกาหนดทะเบียนตาแหน่งทางบริหารและวิชาการ
ตามที่ผู้บริหารในหลายหน่วยงานได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางบริหาร แต่ยังไม่ได้รับ
เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ทางบริ ห าร และมีก ารทวงถามมาเป็ นระยะๆ นั้ น กองบริ ห ารงานบุ คคล ส านั กงาน
อธิการบดี ขอชี้แจงรายละเอียดการขอกาหนดทะเบียนตาแหน่งทางบริหารให้ทราบว่า ได้ดาเนินการส่งข้ อมูล
การขอกาหนดตาแหน่ งไปยั ง สกอ. แล้ ว และได้มี การติดตามทวงถามกับเจ้าหน้าที่ สกอ. อยู่เป็นระยะๆ
ซึ่งท้ายสุดได้มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว คาดว่าจะได้รับคายืนยันจาก สกอ. ในอีกไม่ช้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.49 การทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอความกรุณาคณะและ
หน่วยงานแจ้งให้กับบุคลากรทราบว่า ทุกท่านสามารถวิภาคได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่จัดทานั้นถูกต้องและเหมาะสม
หรื อ ไม่ และน าส่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต ภายใน 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
และในปีนี้ จะมีการทบทวนว่า การที่หน่ วยงานของท่าน จะให้ หน่วยงานตรวจทานให้ ครบถ้วนแล้ว นาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อดูว่าโครงการต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ และในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยงานสนับสนุน
ระดับสานัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ณ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๕

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ขอความร่วมมือคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิ ชยานัน ต์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขอความร่ว มมือคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรจอดรถบนอาคาร เพื่อให้มีพื้นที่
สาหรับผู้ที่มาติดต่อมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจพื้นที่สาหรับให้นิสิตนักศึกษามีที่
จอดรถจักรยานยนต์ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรและทางสัญจรของชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.29 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

